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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 24 november 2014 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Bosma, mevr. Goosens, dhr. Molendijk, mevr. 
Klok, mevr. Van Loon, dhr. v.d. Meulen, dhr. Tukker, dhr. Kramer, mevr. van der Welle 
(verslag) 
 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Jan Willem 
Kramer, doelgroepmanager. 

 
2. Mededelingen 

Vanuit CCR 

 Op 4 december is er een bespreking van de begroting 2015 voor alle CCR en CR 

leden. 
 Gesproken is over de medische zorg naar aanleiding van een klacht. Er komt een plan 

van aanpak van verbetering van de communicatie van de medische zorg. Dit zal aan 

de CCR voorgelegd worden, omdat dit heel Zuidwester betreft. 
 Gesproken is over het voedingsgeld. Niet duidelijk is wat het bedrag per cliënt per 

dag is. Dit zal uitgezocht worden. Actie RD 
 
Vanuit de bewonersraad 

De CR heeft het verslag bij de agenda ontvangen. Hier zijn verder geen vragen of 

opmerkingen bij. 
 

3. Ingekomen stukken 
Brief Wet Langdurige Zorg. Alle ouders/verwanten hebben deze brief ontvangen. 

 

4. Verslag + actielijst 
Naar aanleiding van 

Nachtzorg: voorgesteld wordt om als volgt om te gaan met het inroosteren van 
invalmedewerkers. Er zijn 6 structurele invalmedewerkers. Per 8 weken kunnen 4 van hen 2 

keer ingeroosterd worden. De andere 2 invalmedewerkers wordt dan ingezet om de vaste 
medewerkers te vervangen. De regio wil dit evalueren in april aan de hand van een 

geanonimiseerd rooster.  De CR gaat hiermee akkoord. De inzet zoals genoemd start per 1 

januari 2015. Het plan van aanpak zal aangepast worden. 
 

De Cliëntenraad heeft nog niet het format voor overdracht ontvangen. Dit zal nagevraagd 
worden en opgestuurd. Actie RD 

 

5. Vanuit de regio 
 Op 12 december organiseert de regio een kerstmarkt. Deze vindt plaats in en om de 

kas. 

 Kort wordt toegelicht de begroting 2015. In de bijeenkomst van 4 december wordt 

deze verder uitgelegd, eventuele vragen kunnen ook in de volgende CR vergadering 
terugkomen. Afgesproken wordt om in een volgende CR vergadering iemand uitleg te 

laten geven over hoe de financiële structuur in elkaar zit. 

 
6. Planning CR vergaderingen 2015 

Afgesproken wordt om 2015 op maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur te vergaderen. Een 
planning wordt gemaakt. De bewonersraad vergadert op de tweede maandag van de maand. 

 



2 
 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 


