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Cliëntenraadvergadering 19 mei 2016 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, de heer en 

mevrouw v.d. Waart, mevrouw Weiden, de heer Heshof,                      
mevrouw Timmer (verslag)  
 

Aanwezig: mevrouw Tromp (vakantie) 

 
 

1. Opening 
Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 
 

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

 Brief veiligheidsregio Zeeland 
Ter informatie. De veiligheidsregio complimenteert Zuidwester met de behaalde 
resultaten op het gebied van veiligheid en samenwerking.  
 

 Vergaderdata CR 2016 
Ter informatie.  
 

 Indeling zorgmanagers 
Ter informatie.  
M. Traas – zorgmanager dagbesteding 
L. Tiber – zorgmanager wonen 
D. Veen – zorgmanager wonen 
K. Noordhoek – zorgmanager Eigenz 
Er is nog een vacature voor zorgmanager wonen. 
 

 Notulen bewonersraad en uitnodiging thema  
Ter informatie. 
 

 Notulen ondernemingsraad 
Ter informatie.  

 
 Bericht Vilans – samen op weg naar vrijheid 

Ter informatie.  
Het project “leven in vrijheid” is afgesloten. 
De M&M’s en dwangbehandelingen nemen gestaag af. 
Medicijnen valt buiten de competentie van de BOPZ-commissie. Alleen daar waar 
onder dwang is ingezet dan valt dit wel onder de BOPZ-commissie. Onder dwang 
is tegen de zin van de cliënt in medicijnen/voeding/vocht geven. Dit komt op 
Zuidwesterniveau niet voor.  
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3. Goedkeuring notulen 7 april 2016   
Punt 6 – bezetting buitenhuizen bij ziekte/feestdagen 
Dit punt heeft de aandacht.  
 
De notulen worden vastgesteld. 

 
4. Mededelingen regiodirecteur 

 Den Berg 
De aankoop van Den Berg door Fraanje gebeurt pas op het moment dat de 
vergunningen rond zijn. Door de buurt is bezwaar aangetekend tegen een latere 
aanpassing door de gemeente. Dit is een zogenaamde kruimelprocedure. Dat wil 
zeggen een wijziging doorvoeren zonder de hele procedure opnieuw te hoeven 
doen. Fraanje heeft de rechter voorgesteld het bezwaar van de omwonenden niet 
ontvankelijk te verklaren. Zuidwester is geen partij maar een belanghebbende.  
Rond september is dit helder. 
 

 De regiomanager is met Fraanje in overleg over het behoud van de wasserij aan 
de Stoofstraat. Alleen is de huurprijs voor Zuidwester te hoog en het huurcontract 
van 10 jaar te lang. Half juli 2016 wordt dit verder besproken.  
 

 De regiomanager heeft kennis gemaakt met wethouder Van der Reest. 
Afgesproken is elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Goes 
Zuid en arbeidsmatige dagbesteding.  

 

 De regiomanager heeft contact met een ouder over de klacht inzake het 
afschrijven van bewonersgelden. 

 
5. Verslag voeding – onderzoek M. Meesen  

Bij de CR geeft aan het een mooi en goed geformuleerd onderzoek te vinden.  
De aanbevelingen moeten opgevolgd worden.  
De regiodirecteur geeft aan dat we met een voorstel moeten komen op welke manier 
we van het cijfer 6 naar een 8 kunnen komen? 
Fruit is een basisvoorziening die de cliënten elke dag moeten krijgen.  

 
6. Afbouw psychofarmaca bij probleemgedrag 

Mevr. Van Iwaarden blijft hier aandacht voor vragen. “Beter af met minder”.  
Waarom zou dit bij Zuidwester niet kunnen? 
De regiodirecteur geeft aan dat de artsen van Zuidwester hier volop mee bezig zijn.  

 
7. Overige punten 

-  
 

8. Rondvraag 
-  

 
9. Sluiting 

Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 

 


