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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 4 september 2017 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Klok, dhr. Maliepaard, mevr. 
Hoitzing, mevr. Koning, mevr. Van Loon, dhr. Pegels, mevr. van der Welle (verslag) 
Cliënt: Prasan van Engelen 
 
Afwezig: mevrouw Goosens, dhr. v.d. Meulen 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Prasan van Engelen 

als vertegenwoordiger van de bewonersraad, Martin Ista en Louis IJsselstein van de afdeling Arbo 

en Veiligheid en Annebet Houtsmuller, zorgmanager.  

 

2. Brandveiligheid 

Alle panden zijn bekeken, wat is er nog te verbeteren aan de brandveiligheid. Hiervan is een 

rapport van bevindingen opgesteld. Aan de hand van het rapport zijn aannemers benaderd om de 

verbetermaatregelen uit te voeren. In de afgelopen maanden zijn door de firma Gerko de 

noodzakelijke maatregelen uitgevoerd. Dit waren vooral maatregelen boven de plafonds (ventilatie, 

doorvoeren van leidingen en vervangen van verkeerd gebruikt materiaal). Louis stuurt een aantal 

foto’s door ter informatie.  

Vanaf nu als er een verbouwing is geweest, checken Martin en Louis of een en ander volgens de 

brandveiligheidseisen is gebeurd. Zij hebben hier instructie voor gehad.  

 

 Leden CR doen in najaar rondje met Martin/Louis 

 

Vorige week is de totale brandmeldinstallatie geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwamen een aantal 

verbeterpuntjes, die in de komende 4 weken in orde gemaakt zullen worden. Daarna zal het 

certificaat uitgereikt worden. 

 

Ontruimingsoefeningen: medewerkers zullen nog meer geïnstrueerd worden, soms is het 

bijvoorbeeld beter om niet te ontruimen maar om gebruik te maken van de compartimenten in een 

gebouw.   

 

3. Mededelingen 

CCR 

• Zie verslag vorige vergadering 

• Betrokken geweest bij diverse sollicitatiegesprekken concerndiensten 

 

Bewonersraad 

• De folder van de bewonersraad wordt uptodate gemaakt, willen graag meer leden werven. 

 

 Cliëntenraad 

• Er is een projectleider benoemd om te onderzoeken hoe de medezeggenschap anders 

vormgegeven kan worden, mede gelet op de veranderende cliëntenpopulatie.  

• De CR is geïnformeerd door de kerkdienstcommissie dat een en ander rondom de 

Meerpaal geregeld is. De regio geeft aan dat een en ander al geregeld was.  

 

 



2 
 

 

Vanuit de regio 

• Huishoudgeld: voor 2017 is het bedrag op niveau gehouden, voor iedere woning hetzelfde. 

Afgesproken is toen om in de loop van het jaar te kijken hoe een en ander liep. Uit de 

huidige stand van zaken blijkt dat er grote verschillen in de saldi van de 

huishoudrekeningen van de woningen zijn. Sommige woningen hebben hele hoge saldi 

staan. Omdat dit niet nodig is wil de regio hier verandering in aanbrengen. Het voorstel 

van de regio is: de saldi van de woningen worden gelijk getrokken tot een bedrag van 

3000 euro dat op de rekening blijft staan. Het geld wat over blijft nadat deze actie is 

uitgevoerd wordt besteed aan noodzakelijke zaken in de regio. Als voorbeeld wordt de 

vervanging van bedden genoemd. De komende tijd zal regelmatig deze check op de saldi 

gedaan worden. Met de woningen waar het scheef gaat zal in gesprek gegaan worden. De 

CR staat achter het voorstel van de regio.  

• Traineeship: is besproken in bestuursoverleg. Ligt nu bij OR, aanvraag tot instemming. Het 

betreft een pilot. Hoogst waarschijnlijk gaat een en ander door. Binnenkort komt er 

hopelijk een vacature voor trainee zorgmanager. Vacature komt intern/extern. CR geeft 

aan een voorkeur te hebben voor interne kandidaten. Trainee krijgt kleiner aantal teams 

als een reguliere zorgmanager, krijgt eigen integrale verantwoordelijkheid. CR vind het een 

goed plan 

• Het Keeten: de aanbesteding van de tuinen is gedaan, partij is gekozen. Verder zijn we 

bezig met het interieur. De projectgroep heeft een bezoek aan het bouwterrein gebracht. 

De CR geeft aan hier ook wel belangstelling voor te hebben, een en ander wordt geregeld. 

Actie secretariaat  

De oplevering van Het Keeten staat gepland in oktober. De officiële opening wordt  

gecombineerd met de kerstmarkt op 15 december 2017. 

De invulling cliënten is gereed, maar nog niet gecommuniceerd met cliënten/ouders 

verwanten. Dit is als zodanig afgesproken. Per woning zal gekeken worden hoe 

gecommuniceerd gaat worden. 

• Vacature zorgmanager: Heleen van Dijk start 18 september als zorgmanager Eigenz 

Vacature zorgmanager wonen: bezig met procedure. Kandidaat op assessment, als 

positief is komt uitnodiging voor adviescommissie.  

• C&R: binnenkort opstart volgende ronde. Een aantal woningen zijn al ver in het proces, er 

zijn nog geen woningen waar regiomanager akkoord op heeft gegeven dus al afgerond zijn.  

• Speeltuin: naar aanleiding van de brief aan ouders/verwanten zijn er diverse giften 

ontvangen, de stichting is hier erg blij mee. Verder zal de opbrengst van de Colorrun ten 

goede komen aan de stichting. 

• Voor het nazomerfeest op 30 september 2017 zijn ouders/verwanten uitgenodigd. Ook 

om vrijwilliger te zijn. De stand van zaken van de aanmeldingen is niet bekend 

 

 

4. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 

• Overlijdensbericht + reactie hierop 

• Uitnodigingen adviescommissies 

 

5. Verslag + actielijst d.d. 26 juni 2017 

Reorganisatie ondersteunende diensten: start per 12 september 2017 niet 1 september. Het 

verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 

 

6. Rondvraag 

Leo: is het tweede rapport van de kwaliteitsmeting schoonmaak al beschikbaar. De regio vraagt dit 

op.  De leden van de Cliëntenraad hebben zelf nog weinig zicht op ervaringen met de schoonmaak.  

 

Leo: kapotte vuilnisbakken in bos rondom HO? Worden ze nog geleegd, wordt er nog iets mee 

gedaan, kunnen ze weg? Annebet zoekt het uit 

 

 


