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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 7 maart 2016 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Klok , mevr. Van Loon, dhr. van 
der Meulen, mevrouw Koning (coach bewonersraad), mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig: mevr. Goossens, mevr. Van Loon 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is deze vergadering geen 

regiomanager aanwezig. 
 

2. Werkwijze PPD – Jeroen Merkx 
Jeroen Merkx, directeur ECZ schuift aan voor dit agendapunt. Met de gedragsdeskundigen is 

de afgelopen tijd overleg geweest en is gezocht naar mogelijkheden om de dienstverlening en 
efficiënte van dienstverlenen te verbeteren. De volgende punten worden genoemd: 

 Iedere woning heeft één gedragsdeskundige die primair aanspreekpunt is. 

 Daarnaast is er één vaste vervanger 

 De gedragsdeskundigen maken een afspraak met de zorgmanagers en bespreken 

welke gezamenlijke aandachtspunten ze zien op de woningen en in de teams. 

 De gedragsdeskundige is er in eerste instantie voor het hele team, medewerkers en 

cliënten. In eerste instantie is er geen sprake van een behandelrelatie met een 
individuele cliënt. 

 Uitgaande van de ZZP’s is een globale berekening gemaakt van het aantal fte’s 

gedragsdeskundigen, op basis daarvan zal een herverdeling van de formatie gemaakt 
worden. 

 Er wordt gestart met intervisie 

 Er komt een telefonische bereikbaarheid overdag 

 Er komt een spreekuur voor PB’ers 

 
3. Begroting 2016 

Elly Cornelissen schuift aan voor de bespreking van dit agendapunt. Ze geeft een uitleg van 

hoe de begroting 2016 is opgesteld. 
 

4. Mededelingen 
Vanuit CCR 

 De St. Bewindvoering en Beheer is per 1 april 2016 zelfstandig. 

 Vanuit de CCR is deelgenomen aan de adviescommissies sollicitaties 

 Er is moreel beraad geweest over verhuur van leegstaande panden aan derden.  

 

Vanuit de bewonersraad 
 Ron van Dam is nieuw lid van de bewonersraad 

 Arthur Hoogenraad is bezig met de Wifi 

 De verlichting op het eerste deel van het terrein is twee weken kapot geweest, 

inmiddels is dit gemaakt. Nagevraagd zal worden hoe het komt dat dit zo lang 

geduurd heeft. Actie RD/secretariaat 
 
 

5. Ingekomen en uitgegaan 

 Overlijdensberichten  

 

6. Verslag en actielijst d.d. 16 november 2016 
Naar aanleiding van 
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 De CR heeft positieve berichten gehoord over de kerkdiensten in de Brasserie. Dit is 

een tijdelijke situatie in verband met de verbouwing van de Meerpaal. 

 De starttijd is van de twee nachtdiensten is uitgezocht, dit is als volgt: 

o Ma t/m vrij werken 2 medewerkers van 22.00 tot 7.00 uur, 3 medewerkers 

werken van 22.30 – 7.00 uur 
o Weekend werken 2 medewerkers van 22.30 tot 8.00 uur, 3 medewerkers van 

22.30 – 7.30 uur 
 

7. Rondvraag 

Dhr. Klepper: de CR wil graag op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in de regio. 
Mevr. Klok: de afvoer van de terp bij Westerschelde 1 is al een tijdje verstopt, hierdoor wordt 

nu ook de binnenmuur vochtig. Dit wordt nagevraagd. Actie RD 
 

8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 


