
   

Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 
                                                             10 mei 2016 

grote vergaderruimte , P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 
 

 
 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwer

per of 

afzende

r 

 

Onderwerp 

Aanwezig: J.W.K, L. v W, B. d G, M.v.d. T, M. v.d. 
H, T. W, M., N. J, A v. d. V 
Afwezig: H.B, R.M 

Gast: M.E, C.D 

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening 

 

De heer van W opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

 

  

2.   M.E C.D geven voorlichting over 
PECS 
 

   

3.   Mededelingen    

4.    Vaststellen agenda 10 mei 2016 Agenda vastgesteld.   

5.   Notulen CR 29 maart 2016 BdG voelt zich verantwoordelijk veranderen 

naar: CR voelt zich verantwoordelijk. 

JWK: met elkaar hebben we een wervingsplicht 

om meer mensen voor de CR te 

enthousiasmeren. 

  



Milieuhuis huren: investeringen waren te hoog. 

Aktielijst: Schoonmaak: wie voert de controle 

uit? 

JWK zal dit navragen. 

Staat het stuk aangepaste schoenen in de 

nieuwsbrief? Informeren bij J H. 

Volgens BdG worden hulpmiddelen- in dit geval 

aangepaste schoenen- vergoed. 

29 er af 

33 er af 

Wasserij: JWK zal dit navragen. 

 

6. 

 

 

 

  Ingekomen stukken 

 

Notulen bewonersraad Spijkenisse 23 maart 2016 

Notulen bewonersraad Hellevoetsluis 14 april 2016 

Notulen bewonersraad Oud Beijerland 13 april 

2016 

  

7. 

 

  Begeleiding WMO vervoer Cliëntbegeleiding: hiervoor moet een lijst 

worden aan geleverd bij de gemeente 

Nissewaard. 

JWK: de lijsten zijn uit CURA gedraaid en zullen 

naar de gemeente worden gestuurd. 

 

 

 

 

 



JWK vraagt of hij het vervoersschema van NJ 

mag gebruiken. NJ stemt toe. 

Uitgangspunt voor verwijzingen door artsen: 

WLZ 

Er zal een conceptbrief voor wettelijk 

vertegenwoordigers worden gemaakt met uitleg 

over het vervoer. 

 

8.   Nieuwe apotheek Zuidwester JWK zal aan de slag gaan met de 

grondbeginselen. 

 

  

9.   Ziekenhuisopname van cliënten Op MWP 11 heeft een cliënt in het ziekenhuis 

gelegen. Indien een cliënt wordt opgenomen in 

het ziekenhuis dan gaat het geld mee naar het 

ziekenhuis. 

 

  

10.   Rommel om de woningen 

schaadt het imago van 

Zuidwester 

Oud ijzer, kussens en tuinsets zijn opgeruimd.   

11.   Zorg om zorg tijdens de  

vakanties 

 

LvW vraagt zich af of er inval komt als er een 

medewerker op vakantie gaat. 

JWK gaat er vanuit  dat de inzet gewoon wordt 

geleverd, maar zal dit navragen. 

  



12.   Slechts ongediplomeerde 

medewerkers op de woningen 

JWK: dit is onwenselijk. JWK wil ween over 

welke woning dit gaat. 

BdG: men zit veel op kantoor voor de 

administratie en men is dan aanwezig in de 

woonkamer. JWK vindt dit onwenselijk en gaat 

dit uitzoeken. 

 

  

13.   Openbare website voor cliënten Dit is een particulier initiatief en is niet 

controleerbaar. 

 

  

14.   Mededelingen CCR Is gemaild. 

  

  

15.   Mededelingen regiomanager Tuinendag: deze zal worden georganiseerd. 

Datum moet nog worden bepaald. 

Hellevoetsluis: hier wordt wijkgericht gewerkt. 

Zuidwester is gastheer voor gemeente, 

woningbedrijf en de buurt. 

Er zijn zorgen om MWP 13: men gaat hiermee 

hard aan de slag. 

Er is een overleg gepland met verwanten van 

deze woning. 

Gras en onkruid buiten: JWK gaat hiermee aan 

de slag. 

  



16.   Rondvraag AvV voelt zich aangesproken over de 

mailwisseling met LvW.  

AvV wil dat leden van de CR die 4 jaar zijn 

aangesteld met een verlenging van 4 jaar hun 

lidmaatschap opzeggen. 

JWK: wil niet dat een waardevol orgaan op 

basis van een meningsverschil wordt 

opgeblazen. 

JWK komt hier nog op terug. 

LvW: de bel is kapot. Dit zal worden gemeld bij 

de Technische Dienst. 

  

17,   Sluiting LvW sluit de vergadering met dank voor ieders 

aanwezigheid. 

  

 

Actielijst: 

 

Nr.    actie         wie    per 

 

14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek. J.H 

 

 



18    Zoeken naar vrijwilligers      CR/Z 

 

20    Driemaandelijkse controle op schoonmaak woningen     A. vd L 

 

23    Beleid t.a.v tijdelijke afwijking van het zorgplan            J. H 

                                      

27                                   Verslag themadag en de vragen die hieruit voortgekomen zijn  M. v.d. H  

 

28                                   Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrief            J. H   

 

31                                  Rooster waarin vermeld staat welke cliënten wanneer spelen    J. H  

                                     in de speeltuin. 

 

34                                  Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                          L. v W 

 

36    TB CVP uitnodigen                                                              M. vd. T/L. v W 

 

37    PECS, ME uitnodigen                          M. vd T  

   

 


