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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 16 november 2015 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Klok , dhr. van der Meulen, 
mevrouw Koning (coach bewonersraad), dhr. Breed, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig: mevr. Goossens, dhr. Tukker, mevr. Van Loon 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Agnes Koning 

die vandaag als coach bewonersraad voor het eerst een CR vergadering bijwoont. Zij vervangt 
tijdelijk Lonneke Goossens. 

 
2. Presentatie Het Keeten – Karin Kaslander/Ron Bouwman 

Karin Kaslander en Ron Bouwman zijn in de vergadering en geven een presentatie van de 
plannen Het Keeten. Het plan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De komende tijd zal 

een en ander verder uitgewerkt worden. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zullen 

hierbij betrokken worden. De planning is dat Het Keeten in september 2017 gereed zal zijn. 
Het Keeten komt op de plaats van het huidige Kombuis/Boeg. Op 8 december is er een 

bijeenkomt voor cliënten/medewerkers en op 14 januari voor ouders/verwanten. 
 

3. Mededelingen 

Vanuit CCR 
 De CCR heeft positief geadviseerd om de mondzorg voor cliënten binnenshuis te 

houden. 

 Het nieuwe format zorgplannen is aan de CCR gepresenteerd. 

 De tarieven dienstverlening 2016 zijn besproken. 

 
Vanuit bewonersraad 

 Vorige week was er een vergadering, het verslag wordt nog doorgemaild. 

 Het zwembad gaat per 1-1-2016 van ECZ over naar de regio. Martin geeft aan dat 

in de loop van het jaar onderzocht zal worden of het zwembad de kosten van 2 
ton waard is en welke mogelijkheden tot samenwerking er bijvoorbeeld zijn. 

 De bewonersraad heeft klachten over de weg, ze hebben hierover een mail naar 

de afdeling Arbo en Veiligheid gestuurd. 

 Er zijn klachten over het internet, het werkt langzaam en is er veel uitval. De 

bewonersraad gaat inventariseren waar de grootste problemen zijn en dit 
bespreken met de afdeling IT. 

 Er wordt regelmatig te hard gereden op het terrein, ook door medewerkers. Hier 

zal nog eens aandacht aan besteedt worden in de regionieuwsbrief. 
 

 

4. Ingekomen/uitgaande stukken 
 

 
5. Verslag en actielijst d.d. 5 oktober 2015 

Naar aanleiding van: 
 De medewerkers die niet naar de Kennis en Cultuurdagen zijn geweest, zijn 

aangeschreven en zal gevraagd worden naar hun reden. De Raad van Bestuur zal 

vervolgens besluiten wat hier mee te doen. 

 Vanaf 1 januari 2016 wordt de Cliëntvertrouwenspersoon ingeleend via LSR. Er 

komt dus een nieuwe Cliëntvertrouwenspersoon. Voor overdracht zal gezorgd 
worden. 
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 De begroting 2016 is op eenvoudigere wijze tot stand gekomen.  

 Josette is samen met Corry van ’t Zelfde bezig met de voorbereiding van NL doet. 

 

6. Vanuit de regio 

 Mededelingen 

o De Raad van Bestuur heeft aan Martin en een aantal collega’s gevraagd om te 
onderzoeken of het mogelijk zou zijn om op het terrein een special care 

woning te starten. Een eerste conceptnotitie wordt binnenkort aan de Raad 
van Bestuur gepresenteerd. 

o Voor een betere aansluiting op elkaar van de dag en nachtzorg en de borging 
van de veiligheid zal per 23 november a.s. op de volgende wijze gewerkt 

gaan worden: 

Maandag t/m vrijdag 2 diensten van 22.00 – 7.00 uur 
   3 diensten volgens het reguliere rooster 

 
Weekend  2 diensten van 22.30 – 8.00 uur 

   3 diensten volgens het reguliere rooster 

 
   Over 3-4 maanden zal dit geëvalueerd worden met de CR. 

o Vastgestelde planning sluiting dagbesteding: de CR is blij dat de 
sluitingsdagen nu beter verspreidt zijn over het hele jaar. 

o De nachtdienst is vooruitlopend op de verhuizing van het concerngebouw 

verhuist naar de Werf. Dit is zonder problemen verlopen. 
 

7. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 


