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Cliëntenraadvergadering 21 januari 2016 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, de heer en 

mevrouw v.d. Waart, mevrouw Tromp, mevrouw Weiden,  
de heer Van Westen, mevrouw Timmer (verslag)  
 

 

 
 

1. Opening 
Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 
 

2. Ingekomen/uitgaande post/mail/klachten e.d. 
Ingekomen post: 
 

 Verzuimcijfers december 2015 
Ter informatie. Het verzuim bij Zuidwester stijgt iets. Bij de regio Zeeland is een 
lichte daling te zien.  
 

 Notulen Bewonersraad 
Ter informatie. 
Het 1e thema dat met de bewonersraad besproken wordt, is voeding.  
 

 Komst nieuwe bewoonster A. Bouterse 
Ter informatie. A. Bouterse is een nieuwe cliënt op Scheldestraat 56d. 
 

 Nieuwsbrief Brede School 
Ter informatie.  
 

 Oliebollenmiddag en nieuwjaarsborrel  
Ter informatie.  

 
 

3. Goedkeuring notulen 3 december 2015 
   

Blz. 2 punt 3 Notulen Bewonersraad 
De coach Bewonersraad heeft een vaste aanstelling voor 5 uur per week. Zij heeft 
ook nog uren bij dagbesteding.  
 
Blz. 2 punt 3 Muziekfeest in Den Herberg afscheidsconcert 
De CR geeft aan dat er in de regio Goeree Overflakkee ook een muziekgezelschap is. 
Dat klopt, dit muziekgezelschap heet De Roffels en is een soort drumband. Deze 
wordt aangestuurd door een betaalde kracht van dagbesteding.  
In de regio Zeeland is daar niet voor gekozen.  
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Het is niet alleen moeilijk om aan een nieuwe dirigent te komen, maar ook aan 
vrijwilligers.  
Mocht iemand een idee hebben of iemand kennen dan kan dit in deze vergadering 
neergelegd worden.  

 
De notulen worden vastgesteld.  

 
 

4. Mededelingen regiodirecteur en mail inz. veranderingen binnen de zorg 
 

 Tovertafel 
Er is een bestelling gedaan voor 2 tovertafels. Deze worden op een aantal 
woningen en dagbesteding uitgeprobeerd. De werkgroep evalueert na een half 
jaar.  
 

 Voedingsaudit 
Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. In februari krijgt de 
regiodirecteur de resultaten de audit. 
 

 Mail regiodirecteur inz. de veranderingen binnen het management in de regio 
Zeeland 
De regiodirecteur staat achter de richting van route 2020, de besturingsfilosofie 
van de Raad van Bestuur. Het is zijn persoonlijke keuze om niet te solliciteren 
naar de functie van regiomanager. Dit houdt in dat er een nieuwe manager 
benoemd zal worden.  
De CR geeft aan het erg jammer te vinden.  
Eind januari 2016 wordt bekend wie de nieuwe regiomanagers worden. In 
februari 2016 vinden de gesprekken voor zorgmanagers en coaches plaats. Maart 
2016 wordt de overdrachtsmaand. 
Het nieuwe team gaat het jaarplan maken om de nieuwe besturingsfilosofie te 
implementeren en toe te passen in de regio.  
 
Gesproken over dat er medewerkers hebben aangegeven maar maximaal 20 uur 
te mogen werken en hoe dit zit? De regiodirecteur geeft aan dat er geen regels 
zijn dat een medewerker maar maximaal 20 uur mag werken. Als men meer wil 
werken, kan men solliciteren op andere vacatures.  

 
 

5. Begroting 2016, waaronder huishoudgeld  
De begroting van 2015 is de begroting van 2016 geworden. Er zijn iets minder 
cliënten in zorg omdat het zorgkantoor niet meer in wil kopen.  
Het klikmoment van het zorgkantoor is in maart. In de regio Zeeland sturen we op 
135/136 cliënten. 
 
Huishoudgeld 
Er is gekeken hoe het zit op de woningen. Het bedrag is volgens de Nibud norm  
verlaagd. Dit kan gezien de saldo’s op de huishoudgeldrekeningen. 
Als uit de voedingsaudit de aanbeveling komt dat er extra geld in voeding moet dan  
kan dat, er is ruimte voor. In het huishoudgeld zit geen zakgeld.  
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De regiodirecteur vraagt bij de teamleider van Scheldestraat 56c of het huishoudgeld  
en het bewonersgeld op dezelfde rekening worden gestort. Actie RD 

 
 

6. Uitkomst proef SWASH washandjes 
Toelichting door mevr. Van de Waart, zij heeft de SWASH washandjes uitgeprobeerd.  
Het ruikt lekker en de huid wordt zacht. Het plakt nog wel 10 minuten na.  
Voor 2 dagen is het prettig. De 3e dag komt het verlangen naar een douche.  
 
Het wordt op veel afdelingen gebruikt, maar niet elke dag.  
Uitgangspunt is dat de cliënt erop vooruit moet gaan en niet voor het gemak van de 
afdeling. Cliënten kunnen in 1 handeling schoon gewassen worden. Dit is minder 
fysiek belastend.  

 
 

7. Verslag bijeenkomst 17 november 2015 CZ met Cliëntenraden regio 
Zeeland 
Het was een goede zinvolle bijeenkomst.  
In 2016 is er 16,5 5 miljard beschikbaar voor de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit wordt 
verdeeld over 32 zorgkantoren, 4,2 miljard daarvan is voor de Gehandicapten Zorg. 
412 miljoen is beschikbaar voor de regio Zeeland, waarvan 130 miljoen voor de 
Gehandicapten Zorg.  
CZ stuurt op financiën. Als je als CR kritisch bent naar je zorginstelling, worden ze 
door CZ harder aangepakt.  

 
 

8. Wat verder ter tafel komt  
 
Krantenbericht PZC 
In het krantenbericht wordt kort gesproken over de plannen voor binnenstedelijke 
ontwikkeling in Goes.  
Ook wordt gesproken over de plannen voor voormalig Huize den Berg en dat deze 
inmiddels dusdanig zijn uitgewerkt dat ze aan B en W zijn voorgelegd. Er is een 
exploitatieovereenkomst met hoofdontwikkelaar Fraanje en de 
bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. 
Hoe is de stand van zaken nu? 
Fraanje koopt pas als de vergunning rond is. Het bezwaar van de omwonenden loopt 
nog en ligt nog bij de rechter.  
 
Traject voor communicatie rond medische zorg EMB cliënten (Extra Meervoudig  
Beperkt)  
Het traject is in de regio Goeree Overflakkee gestart. De andere regio’s hebben zich 
hierbij aangesloten. Er zijn 16 thema’s die verbeterd moeten worden.  
In de regio Zeeland is weinig veranderd, alleen de communicatie tussen de arts en de 
woningen m.b.t. afspraken.  
De CR geeft aan dat er eerst een afspraak gemaakt moet worden als je een arts wilt 
spreken. De regiodirecteur vraagt na hoe dit werkt. Actie RD 
 
Voorstel vergaderdata 
Iedereen bekijkt de data. De volgende vergadering wordt hierop terug gekomen.  
De vergadering van 3 maart wordt verzet naar 25 februari 2016. 
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9. Rondvraag 
Mevrouw Weiden 
Na hoeveel jaar worden leden herkozen? 
Dit wordt opgezocht in het reglement van de CR. Actie secretariaat 

 
 

10. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op donderdag 25 februari 2016 14.00 uur. 


