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Notulen vergader ing cl iëntenraad, regio Zuid- Hol land Zuid 

                                                             17 januar i 2017 
grote vergaderru imte , P .J. B l iekstraat  3, Spijkenisse 

 
 

 
 
Nr. 
 
 

 
 

 
Ontwer-
per of 
afzender 

 
Onderwerp 

Aanwezig:J.W. Kramer, L. van Winkelhof, B. de 
Graaf, M. v.d. Tholen, M. van den Hoek, Marco, N. 
Jaspers, Diaa Segers 
Afwezig: H. Brobbel, R. Meijer, T. Warnaar, A. vd. 
Velden 
Gast: F. Ivens, zorgmanager Hoeksche Waard 

 
Ter af- 
doening 
naar 

 

1.   Opening 
 

De heer van Winkelhof opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. 
 

  

2.   Mededelingen 
 

Frans Ivens, zorgmanager Hoeksche Waard stelt zich 
voor. 
AvdV is afwezig vanwege ziekte, 
TW is afwezig i.v.m. haar werk. 
Henk Brobbel heeft aangegeven, vanwege drukke 
werkzaamheden, de cliëntenraad voorlopig te verla-
ten. 

  

3.   Mededelingen en notulen bewo-
nersraad 

Notulen bewonersraad Hellevoetsluis: 
Cliënt heeft een ongeluk gehad op de Nollestee, 
maar dit is goed afgelopen. 
Notulen bewonersraad Oud Beijerland: 
Er is een nieuw lid bijgekomen: Kelly Jane. 
De themadag in Goes was erg geslaagd. 
Bewonersraad gaat uit eten. 

  

4.    Vaststellen agenda 17 januari 
2017 

Punt 5 vervalt omdat beide zorgmanagers niet aan-
wezig waren. 
Punt 12 wordt behandeld bij punt 5. 
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5.   Sluitingsdagen 2017 Hoeksche 
Waard 

Sluitingsdagen Oud Beijerland 2017: 
Goedgekeurd door de CR. 
Sluitingsdagen Hellevoetsluis: 

- 13 maart  
- 10 mei  
- 11 november 

Dit zijn dagen waar op C&R management cursus 
plaatsvindt. JWK zal navragen welke activiteiten er 
op deze dagen op de woningen georganiseerd gaan 
worden. 
Deze dagen zijn nog niet goedgekeurd door de CR. 
 

  

6. 
 
 
 

  Notulen 22 november 2016 
 

Goedgekeurd en vastgesteld   

7. 
 

  Medezeggenschap Hoeksche Waard- 
Rotterdam 

Er ligt een brief klaar om ouders/verwanten te bewe-
gen om lid te worden van de CR. 
Er zijn 2 ouders die hebben aangegeven lid te willen 
worden van de nieuw op te richten cliëntenraad, 
regio Hoeksche Waard- Rotterdam. 

 
 
 
 

 

8.   Evaluatie bijeenkomsten cliëntver-
tegenwoordigers Hoeksche 
Waard-Rotterdam en Voorne Put-
ten 

Door de afwezigheid van Carol Houtman zal de in-
formatie over de bijeenkomsten Hoeksche Waard-
Rotterdam in de volgende CR vergadering worden 
behandeld. 
VP: De bijeenkomsten zijn goed verlopen. De bijeen-
komst voor de familieraad in Hellevoetsluis moet nog 
worden gepland. 
NJ: tijdens de bijeenkomst is de medezeggenschap 
ter sprake geweest; hier zal in een volgende bijeen-
komst op worden terug gekomen. 
Er zullen dit jaar nog 4 sessies worden georganiseerd 
in Voorne Putten. 
LvW: er is een ouder op MWP 11 die elke avond 
aanwezig is. Andere ouders, cliënten maar ook me-
dewerkers hebben hier last van. 
JWK: hier is aandacht voor. Er is systeembegeleiding 
ingezet en er is afgesproken dat de gesprekken met 
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de betreffende ouder in de lijn zullen verlopen. 
 

9.   I pad of laptop op de woning Op de woningen waar dit aan de orde was is een 
Ipad of een laptop aangeschaft. 
 

  

10.   Mantelzorg in een andere gemeen-
te 

Men moet aanvraag doen in de gemeente waar de 
cliënt woonachtig is. 
 

  

11.   Zoekger(m)aakte bezittingen van 
cliënten 

Dit is tijdens het overleg met de zorgmanagers be-
sproken. JWK zal dit onderwerp ook op de agenda 
van het RMT VP zetten. 
Nut en noodzaak van een lijst met bezittingen is er 
niet meer, omdat deze lijst voortdurend verandert. 
 

  

12.   Sluitingsdagen Hoeksche Waard Is behandeld onder agendapunt 5. 
 

  

13.   Mededelingen regiomanagers JWK: 
Voor een groot aantal teams is C&R management 
gestart. HRM werkt hier ook aan mee. Team gaat 
hiermee 8 dagdelen aan de slag. 
Het cluster van Ronald van der Meer zal ( tijdelijk) 
kleiner worden. Men gaat op zoek naar een interim 
zorgmanager voor de periode van 6 maanden. 
Kolibrihoek: dit team is volledig vervangen. 
 

  

14.   Mededelingen CCR Het verslag is naar alle leden van de CR gemaild. 
  

  

15   Rondvraag NJ vraagt of Zuidwester WLZ inkomsten compenseert 
met WMO gelden. JWK: in VP is dit niet aan de orde. 
WMO Eigenz is budget neutraal weg gezet. 
NJ wil nogmaals een jaaroverzicht ontvangen. 
LvW: er staan in VP nog steeds auto’s geparkeerd 
met de uitlaat naar de slaapkamerramen van cliën-
ten. 
JWK: men is bezig om de kentekens op te schrijven 
en een herinnering op de auto achter te laten. 
 

  

16.   Sluiting De voorzitter sluit de vergadering met dank voor   
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ieders aandacht. 
 
 

 
Actielijst: 
 
Nr.    actie         wie    per 
 
     
 
14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek. J.W. Kramer 
 
 
18    Zoeken naar vrijwilligers       CR/Z 
 
20    Driemaandelijkse controle op schoonmaak woningen     A. van der Leeden 
    Wordt meegenomen bij de woningschouw incl. rapport 
  
28                                   Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrief            J.W. Kramer 
 
34                                  Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                          L. van Winkelhof 
 
36    Tamara Bakkes CVP uitnodigen                                             M. vd. Tholen/L. van Winkelhof  
   
37    Stand van zaken tovertafel         J.W.Kramer 
 
38    Welke vervangende activiteiten worden er georganiseerd    J.W. Kramer 
    tijdens sluiting DB Voorne Putten 
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