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VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree-Overflakkee d.d. 18 november 2013 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), mevr. Van Beveren, mevr. Goossens, dhr. Gootjes, mevr. Van Loon, 
dhr. V.d. Meulen, dhr. Molendijk, dhr. Tukker, mevr. V.d. Welle (verslag) 
Afwezig: dhr. Bosma, mevr. Klok  
 

 
1. Opening 

Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom. Harry is afwezig, Marleen van Beveren vervangt hem. 
 

2. Mededelingen 

Vanuit CCR: 
 Met de concerncontroller is gesproken over de begroting. Op 28 november is er een bijeenkomst voor de 

CCR over de begroting. 

 Binnenkort vindt het cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Op verzoek van de CR zijn hier ook vragen aan 

ouders/verwanten aan toegevoegd. 
 Door de CCR wordt gecorrespondeerd met de staatssecretaris over het budget. Volgens de 

staatssecretaris heeft Zuidwester genoeg budget. 

 De kerstmusical is dit jaar op 14 december. 

 

Vanuit bewonersraad 
De wederopbouw van de kinderboerderij is gestart, hier wordt op 28 november feestelijk aandacht aan 

besteedt. De bewonersraad is hiervoor uitgenodigd. 
 

3. Ingekomen/uitgegaan 
 Adviesaanvraag verlenging pilot: CR gaat hiermee akkoord, verlenging is volgens hen nodig voor 

verbeteringen hier en daar. 

 

4. Verslag + actielijst d.d. 14 oktober 2013 
Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 

 
5. Verslagen Cliëntenraad op intranet 

Omdat Harry er niet is wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
6. Muziekagoog 

Alleen als sprake is van behandeling wordt de muziekagogie betaald. Een voorstel vanuit een ouder wordt 
doorgestuurd met de vraag dit te bezien. 

 
7. Vanuit de regio 

 De begroting 2014 is rond. De bezetting blijft hetzelfde als in 2013. 

 De Cliëntenraad heeft gevraagd een pilot te gaan doen met zelf wassen. Het RMT is bezig met het maken 

van een plan hiervoor. 

 
8. Rondvraag 

 Afgelopen vrijdag was het zwembad kapot en kon er niet gezwommen worden. 

 De Roffels moeten contributie betalen. Helaas zijn er op het moment weinig optredens. Het lidmaatschap 

van de Roffels valt inderdaad niet binnen de AWBZ. 
 Aan PR aangeboden om taalcorrectie te doen, helaas is hier niet meer op gereageerd door PR. 

 Enige tijd geleden waren er problemen met een rolstoeltaxi, deze problemen zijn doorgegeven, helaas 

geen terugkoppeling meer ontvangen. Het zou wel prettig zijn als er teruggekoppeld zou worden. 

 Graag ieders medewerking bij het invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek. 

  

9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 
 


