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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 7 september 2015 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), mevr. van  Loon, dhr. Breed, mevr. van der Welle 
(verslag), mevr. Wiessenhaan,  
 
Afwezig: dhr. Molendijk, mevr. Klok, mevr. Goossens, dhr. Vermeulen, dhr. Tukker 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Mededelingen 

Vanuit CCR/CR 
 De CR heeft contact met het Zorgkantoor, CR is betrokken bij de inkoop. 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 
 

4. Verslag en actielijst d.d. 6 juli 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 
 

5. Diverse vragen vanuit de Cliëntenraad 
 Familie- en verwantenbijeenkomst: deze vindt plaats op zaterdagmiddag 3 oktober. 

Ouders en verwanten zijn hiervoor per brief uitgenodigd. 

 Waar gaat medische dienst heen: deze zal verhuizen naar de Meerpaal 

 Ziekteverzuim: het verzuimcijfer is de laatste tijd aanzienlijk gedaald.  

 Roosters: de CR wil graag inzicht in de roosters van de woningen. De CR heeft twijfels 

over de bezetting, met name over de aansluiting nacht/dag. 

 Huisvesting nachtdienst na sloop concerngebouw: de nachtdienst verhuist naar de 

Werf. 
 Stand van zaken nieuwe zorgplannen: iedere PB’er heeft een korte instructie gehad. 

De medewerkers van de werkgroep zorgplannen gaan bij de teams langs om tools te 

bespreken.  
 Hoe is de stand van zaken met betrekking tot AM: Martin vraagt dit na bij huisvesting. 

Actie Martin 
 

6. Vanuit de regio 

Evaluatie dagbesteding 

 De sluitingsweken van afgelopen zomer zijn geëvalueerd. De twee weken achter 

elkaar in de zomerperiode zijn als te lang ervaren. Het voorstel voor 2016 is om 3 x 1 
week sluiting verspreid over het jaar te doen. Daarnaast zullen er nog een aantal 

losse dagen verspreid over het jaar ingepland worden. Dit zal ook weer geëvalueerd 
worden (september/oktober 2016).  

 

Mededelingen 
 Het begrotingsproces is net gestart. Er zijn een aantal aandachtspunten: er zal 

gekeken worden hoe het komt dat er op sommige woningen voedingsgeld over blijft, 

gekeken zal worden wat nodig is, dit kan verschillend zijn per woning.  
 Voor het zwembad wordt een plan opgezet. De CR geeft als tip mee de gemeente 

hierbij te betrekken. 

 
7. Rondvraag 
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Martin: de regio heeft het voornemen de Cliëntvertrouwenspersoon vanaf 1 januari 2016 via 

LSR in te gaan lenen. De andere regio’s doen het ook op deze wijze en zijn tevreden. De CR 

staat hier positief tegenover. 
 

8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 

 


