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Cliëntenraadvergadering 15 januari 2015 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, mevrouw Tromp, 

mevr. Weiden, de heer Van Westen, mevrouw Timmer (verslag)  
Afwezig: de heer en mevrouw v.d. Waart 

 

 
 

1. Opening 
Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Dhr. en mevr. Van de Waart zijn afwezig omdat mevr. Van de Waart is gevallen. 
Namens de leden en de regiodirectie is een bloemetje gestuurd.  
 

 
2. Mededelingen regiodirecteur 

 Er is een onderzoek gestart om te kijken of we een hotel zouden kunnen gaan 
runnen. Dit is een idee van 1 van de leidinggevenden. Een grote groep LVG 
cliënten kunnen we daarmee een diversiteit aan werkzaamheden bieden (nieuwe 
klantgroep). 
We hebben een hotel in Vlissingen op het oog. 
Een geldschieter wil het kopen, zodat wij het van hem kunnen huren.  
In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de Rabobank, Orionis 
(WSW Vlissingen) en de gemeente Vlissingen. 
Het businessplan moet uitwijzen of het haalbaar is. Zodra het businessplan er ligt, 
wordt dit via een adviesaanvraag toegestuurd aan de CR. 

 
 De bewoners evenementencommissie (BEC) heeft een enquête rondgestuurd voor 

het samenstellen van het programma van de BEC voor 2015.  
 

 De RD heeft in februari een gesprek met de coach van de Bewonersraad over het 
jaarverslag en over de toekomst.  

 
 

3. Ingekomen/uitgaande post/mail/klachten e.d. 
Ingekomen post: 

 Uit zorg verhuisbericht G. Kaplan 
Ter informatie. Hij is naar Arduin verhuisd. 

 In zorg bericht J. Kanis 
Ter informatie.  

 Verzuimcijfers 
Ter informatie.  

 Uitnodiging symposium kwetsbaar burgeren in de participatiemaatschappij 
Ter informatie. Dit is op 5 februari 2015 
Mevr. Kooiman neemt afscheid.  
De RD en mevr. Van Tooren gaan hier naar toe.  

 Extra nieuwsbrief regio Zeeland inzake cliëntervaringsonderzoek 2013 en hoe 
verder in 2015 
Ter informatie.  
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 Nieuwsbrief Brede School 
Ter informatie. De CR geeft aan dit een hele leuke nieuwsbrief te vinden.  

 Nieuwsbrief  Zuidwester “jij bent geïnformeerd over zorgplannen” 
Ter informatie. Er wordt een projectgroep gestart onder leiding van Vilans.  

 Notulen bewonersraad 
Ter informatie.  

 De meerzorggelden zijn door het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) 
goedgekeurd.  
 

 
4. Stemkaart verkiezingen 18 maart 2015  

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met het Platform VG 
een korte notitie gemaakt met vragen en antwoorden inzake kiesrecht in de 
gehandicaptensector. 
Deze notitie wordt uitgedeeld en rondgestuurd naar alle woningen.  

 
 

5. Goedkeuring notulen 18 december 2014  
Blz. 2 – Huishoudgeldrekeningen 
Er wordt uitgezocht waarom er zoveel hoge saldo’s op de huishoudgeldrekeningen  
blijft staan.  
Zodra dit is uitgezocht komt de RD hier op terug.  
 
Blz. 3 punt 7 – Klankbordgroep  
Mevr. Van Tooren is naar de bijeenkomst van de klankbordgroep geweest. 
Een medewerker van de cliëntgeldenadministratie over hun werkzaamheden.  

 
De notulen worden vastgesteld.  

 
 

6. Toelichting begroting regio Zeeland 2015 
De begroting van de regio Zeeland voor 2015 wordt door de RD toegelicht. 
 
De CR is akkoord met de begroting. 
 
De RD vraagt bij de administratie na wat er voor posten vallen onder  
hotelmatige kosten. Actie RD 
 

 
7. Uitleg over ZON project “eten is zoveel meer” 

L. Tiber heeft bij ZON € 500 aangevraagd. Zij gaat het project promoten en in de  
teams brengen.  
 
De CR geeft aan een heel ander beeld te hebben gekregen op voeding. Er is veel 
waardering voor het personeel omdat ze creatief zijn in het zoeken van oplossingen.  
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8. Wat verder ter tafel komt 
-  

 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 
 

10. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
De volgende vergadering is op 26 februari 2015. 
 


