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vastgesteld  
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 23 juni 2014 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), mevr. Klok, dhr. Bosma, mevr. Goosens, dhr. 
Molendijk, mevr. van Loon,  mevr. de Gast, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig:  dhr. v.d. Meulen, dhr. Tukker 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Caro 
de Gast, doelgroepmanager. 

 
2. Mededelingen 

 De voorzitter spreekt zijn waardering uit de voor de evenementen die de afgelopen 

tijd hebben plaatsgevonden: zomerfeest, opening kinderboerderij en truckrun. Alle 

evenementen waren zeer geslaagd, cliënten en verwanten hebben er van genoten. 
 De halfjaarlijkse nieuwsbrief is verstuurd naar alle ouders/verwanten. De Cliëntenraad 

vraagt de regio aandacht voor de afkortingen in deze nieuwsbrief. 

 De Cliëntenraad ontvangt vragen over de schoonmaak van de woningen. Graag deze 

vragen rechtstreeks aan de betreffende woning richten. 
 De schuur van de woning Deltaboulevard is zo vol dat de fietsen van cliënten er niet 

in passen. De betreffende woning zal gevraagd worden hier actie in te nemen. Actie 
RD 

 De Cliëntenraad ontvangt klachten over peuken in tuinen, asbakken worden niet 

overal gebruikt. Hier zal aandacht aan worden besteedt in de regionieuwsbrief. 

 

Vanuit CCR 
Het verslag van 26 mei wordt besproken. Gesproken wordt over de financiën. Het is belangrijk 

dat de CCR in gesprek blijft met de Raad van Bestuur over de financiën, één van de 
belangrijkste thema’s is de banbreedte, deze zou omhoog moeten. 

 

Vanuit bewonersraad 
Het verslag wordt besproken 

 
3. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 

 Ziekteverzuimcijfers: het ziekteverzuim is gedaald. Zuidwester richt zich vooral op het 

langdurig verzuim en op preventie. In de afgelopen tijd zijn ergocoaches opgeleid. 
 Uitnodiging bijeenkomst ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking: de voorzitter gaat er heen. 

 

4. Verslag + actielijst d.d. 12 mei 2014 
Naar aanleiding van: 

Binnenkort gaan Cliëntenraad en RMT samen nadenken over acties naar aanleiding van het 
cliënttevredenheidsonderzoek 

 

Op 20 september vindt de ouder/verwantendag plaats. Verdere informatie volgt. 
 

Wifi: hiervoor is een offerte uitgebracht, deze is hoog. Met de afdeling IT wordt gekeken of er 
andere mogelijkheden zijn.  

 
Huiskameroverleggen: door de DGM wordt gecheckt of deze op alle woningen nog worden 

georganiseerd. 
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 Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Vanuit de regio 
 Op 16 juni 2014 is Joke de Jong, Dijk 32 op de leeftijd van 47 jaar overleden. 

 A.s. woensdag start de sloop van een gedeelte van het Kompas. Het betreft het deel 

waar de oude receptie was. De sloop is nodig voor de bouw van het nieuwe 

dagbestedingsgebouw. 
 Kees van Eersel, directeur ECZ is langdurig ziek, hij wordt vervangen door Anky 

Atsema. 

 Er is een business case geschreven voor het bouwen van Brink 2. Dit betreft 

vervangende nieuwbouw voor de woningen Deltaboulevard 11, 13, 17 en 19 en 
Krammer 1 en 3. De business case is besproken met de Raad van Bestuur en moet 

nog op een aantal punten worden aangepast, wel heeft de Raad van Bestuur 

toestemming gegeven om alvast plannen te ontwikkelen. 
 SVP (strategisch vastgoedplan): dit is onlangs uitgebreid aan de orde geweest in het 

RMT. Er zijn een aantal varianten, deze worden besproken. Variant 3 sluit het meest 

aan bij de ideeën van ouders/verwanten.  
 Tussentijdse evaluatie pilot: inmiddels loopt de pilot al 1,5 jaar en voelt daardoor niet 

altijd meer aan als pilot. In de evaluatie staan voorlopige conclusies en acties. Wat de 

Cliëntenraad betreft ligt de prioriteit vooral bij de PB’er: voldoende ruimte in het 

rooster voor de taken van de PB’er. 
 

6. Rondvraag 
In verband met de vakantieperiode komt de vergadering van 21 juli te vervallen. 

 

7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 
 


