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Vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 5 september 2016 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter),  dhr. Molendijk(verslag),  mevr. Klok,  
mevr. Hoitzing, dhr. v.d. Meulen, mevrouw Koning, mevrouw Goosens, , mevr. Van Loon, 
mevr. van der Welle 
 

 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

 
2. Mededelingen 

Vanuit CCR 
 Zorgapotheek loopt goed. De vraag is hoe het werkt als in het weekend medicatie 

nodig heeft, dan moet dit gebracht worden, wie betaald hiervan de kosten? Dit wordt 

nagevraagd.  
 Pilot voor het thuis inzien van Cura is uitgesteld. Binnenkort wordt hier mee over 

bekend. 

Vanuit bewonersraad: 

 Het internet is nog steeds traag. Er komt een voorstel vanuit IT, daarna moet nog 

financiering gezocht worden, omdat hiervoor geen geld was gereserveerd. 
 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
De Cliëntenraad heeft gereageerd op de urenlijst. 

 

4. Verslag + actielijst d.d. 4 juli 2016 
Het verslag wordt aangepast.  

Naar aanleiding van: de eerste ervaringen van de leden van de Cliëntenraad met Mijn Plan 
zijn positief.  

De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

5. Huishoudgeld 

Het huishoudgeld in 2017 zal gebaseerd zijn op de nationale normen, dit betekent betere 
bedragen als in 2016. Opgemerkt wordt dat de woningen die zelf koken goed uit kunnen 

komen, voor de woningen die eten van CoCuisine is dit wat lastiger.  
 

6. Samenstelling Cliëntenraad/bewonersraad 

De bewonersraad bestaat op het moment nog slechts uit 4 leden. De bewonersraad en het 
RMT hebben met elkaar de mogelijkheid besproken om de Cliëntenraad en bewonersraad 

samen te voegen tot één raad. De Cliëntenraad ziet dit niet zitten met de huidige 
cliëntenpopulatie van de bewonersraad. De Cliëntenraad wil geen samenvoeging, maar 

continuering van de huidige situatie. Dit betekent één of twee leden van de bewonersraad 
samen met een coach bij de Cliëntenraad. Als er geen coach is, dan PB’ er mee laten komen 

met cliënt naar de Cliëntenraad. Regiomanager en coaches gaan kijken hoe nu verder met de 

bewonersraad. De Cliëntenraad stelt voor om tijdens de te organiseren Kennis en Cultuur 
bijeenkomsten van de driehoek de bewonersraad en Cliëntenraad aan de orde te laten 

komen. De Cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Groepsleiding zal bereid 
moeten zijn om cliënten te stimuleren voor bewonersraad en daar ook ondersteunend in zijn. 
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7. Draaiboek Kennis en Cultuur najaar 2016 

Het plan wat voorligt is concept. De Cliëntenraad spreekt dit idee aan. De regio wacht de 
definitieve besluitvorming van de Raad van Bestuur af. De Cliëntenraad vraagt of het mogelijk 

is dat de zorgmanagers de emailadressen van de ouders/verwanten opvragen.  
 

8. Regionieuwsbrief 

De Cliëntenraad heeft hier van kennis genomen en vindt het prettig dat de besluiten vanuit 
het RMT gecommuniceerd worden in de regionieuwsbrief. De Cliëntenraad wil graag het 

overzicht van de schoonmaak ontvangen. Actie RM 
 

De Cliëntenraad is uitgenodigd voor de bijeenkomst van ECZ op 27 september in de Meerpaal.  
 

9. Aanvang-einde diensten 

Hans Maliepaard schuift aan voor de bespreking van dit agendapunt. Er moet een oplossing 
komen voor de momenten waarop er geen dienst meer is en het uitluisteren nog niet gestart 

is. Dit wordt besproken in het RMT van a.s. donderdag.  
 

10. Vanuit de regio 

 Per 29 augustus is Corné Luijten benoemd als zorgmanager voor de woningen 

Deltaboulevard 17 en 19 en Krammer 1 en 3. 
 Frits Nienkemper zal zijn taken als zorgmanager Eigenz voor de regio Voorne-Putten 

overdragen aan een nieuwe collega zodra deze er is. Hij zal zich dan volledig gaan 

richten op de regio Goeree-Overflakkee. 
 De pilot Zorgregisseur zal starten in een afgeslankte vorm. Er komt in de regio Goeree 

Overflakkee één zorgregisseur en een aantal PB’er woningen. 

 
11. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 
 


