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Cliëntenraadvergadering 2 februari 2017 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, Mevrouw Tromp, 

de heer en mevrouw Van de Waart, mevrouw Weiden, mevrouw Van 
Oorschot, de heer Heshof, mevrouw Timmer (verslag)  
 

Afwezig:  

 
 

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

 
 

2. Mededelingen regiomanager  
 Norovirus 

Op een aantal woningen heerst het Norovirus. De protocollen zijn in werking.  
 

 Wasserij 
Na interne becijfering is besloten om geen gebruik te maken van KOG centrum 
voor het huren van een ruimte voor de wasserij.  
Besloten is de wasserij te verplaatsen naar de Rommerswalestraat 1, hier wordt 
de was gevouwen en op de woningen wordt gewassen door de medewerkers van 
de wasserij.  
 

 Den Berg 
De 22 appartementen worden 1 november 2017 opgeleverd. We hopen de 
appartementen op 1 december 2017 in gebruik te nemen.  
Binnenkort is er overleg tussen zorgmanagers, gedragsdeskundigen en 
medewerkers wonen om te kijken welke cliënten voor deze appartementen in 
aanmerking komen.  
Met Fraanje is afgesproken dat de cliënten die nu nog op het terrein wonen er 
kunnen blijven wonen en geen last zullen hebben van de bouw.  
 

 Er is bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg door ons melding gedaan van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2 cliënten. De reactie van de 
Inspectie wordt afgewacht.  
 

 

3. Ingekomen/uitgaande post/mail/klachten e.d. 
Ingekomen post: 
 Nieuwsbrief regio Zeeland 

Ter informatie.   
 

 KansPlus verkiezingen en stemkaarten  
Ter informatie. De kaarten mogen niet vernietigd worden door de woning. 
 
 



2 
 

 
 
 
 

 Aandachtsfunctionaris geneensmiddelen distributie 
Dit is mevrouw N. Hoornick. Het overzicht van de aandachtsfunctionarissen wordt 
uitgedeeld.  

 
 Verzuimcijfers december 2016 

Ter informatie.  
 

 Inspiratieavonden dagbesteding 
De inspiratieavonden waren erg leuk en inspirerend. Zorgrobot Zora is 
aangeschaft. Deze wordt half maart geleverd.  

 
 Nieuwe klachtenregeling ZW per 01.01.2017 

Ter informatie. 
 

 Nieuwsbrief Brede School  
Ter informatie 
 

 Nieuwsbrief Schengestraat 39d 
Ter informatie. 

 
 Bijeenkomst driehoek per woning 

Tijdens de Kennis & Cultuur dagen stond de driehoek ‘cliënt, medewerker en 
verwant/netwerk’ centraal. Aan alle woningen en dagbestedingslocaties is 
gevraagd een ontmoeting in de driehoek te organiseren.  
Indien dit mogelijk is, bepaalt de cliënt wie van het netwerk voor deze 
ontmoeting worden uitgenodigd.  
Een aantal locaties hebben deze ontmoeting al georganiseerd d.m.v. een etentje, 
lunch of high tea.  

 
4. Begroting  

De begroting regio Zeeland ziet er niet slecht uit. 
Er zit € 80.000 in de calamiteitenpot. € 40.000 is gereserveerd voor schoonmaak. Dit  
bedrag staat bij ons en niet bij facilitair. Wij bepalen wat er met dit bedrag gebeurt.  
Er is € 25.000 gereserveerd voor individuele studies.  
Ieder team van wonen krijgt 8 uur en ieder team van dagbesteding krijgt 4 uur  
per maand extra voor zelfverantwoordelijke taken.  
Er is dus aantoonbaar meer formatie.  
 
Dagbesteding kost meer dan dat er binnen komt. Naar aanleiding daarvan zijn de  
inspiratieavonden georganiseerd om te kijken hoe we aantrekkelijkere  
producten kunnen aanbieden.  
 

 
5. Goedkeuring notulen 15 december 2016   

 
Bergmuzikanten 
Jan vraagt na waar de instrumenten van de bergmuzikanten naar toe zijn gegaan.  
Actie regiomanager  

 
 Op Schengestraat 41a wordt niet meer veganistisch/vegetarisch gekookt.  
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De regiomanager heeft nagevraagd welke deur in het restaurant open kan als het 
hard regent. De linkerdeur mag open. De deur rechts is een nooduitgang.  

 
De notulen worden vastgesteld. 

 
6. Nachtzorg Zeeland 

Opvang bij ziekte voor cliënten van IBZW in het weekend is geregeld.  
 
De overlast tijdens de nachten is over. Er is bewaking ingesteld.  

 
 

7. Jaaroverzicht 2016 en speerpunten 2017 
De vraag is waar gaan we als cliëntenraad in 2017 naar toe. Zijn we tevreden over 
2016?  
 
In 2017 heeft de CR instemmingsrecht in: 
 Het beleid van de wasserij 
 Het beleid omtrent de nota voeding 
 Uitbreiding van de dagbesteding 
 
De wet op de medezeggenschap is vernieuwd. De rol van de CR neemt toe.  
 
De wet agenderen voor een volgende vergadering.  

 
 

8. Uitnodiging J. de Bruijn over de kwaliteitsrapportage Zuidwester 
Dit stond geagendeerd voor 9 maart. Dit wordt verzet vanwege een CCR vergadering.  
 

 
9. Uitnodiging cliëntvertrouwenspersoon en 2 bewoners 

Zij worden uitgenodigd in de vergadering van 16 maart 2017 om 14.00 uur.  
 
 

10. Rondvraag 
Mevr. Van Oorschot 
 In Mijn Plan staan geen medische gegevens. Wat te doen bij niet 

reanimeren/levensverlengende handelingen? 
Dit staat in het medisch dossier. 
De regiomanager kijkt dit na. Actie regiomanager  

 Wat gebeurt er als een cliënt niet met de woning mee wil op bewonersvakantie? 
Met instemming van de CCR wordt de cliënt overgeplaatst naar een andere 
woning of gaat naar huis. Er is geen budget voor dubbele bezetting.  

 
 

11. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op 16 maart 2017. 

 
 


