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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 12 mei 2014 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), mevr. Klok, dhr. Bosma, mevr. Goosens, dhr. V.d. 
Meulen, dhr. Molendijk, dhr. Tukker, mevr. Verolme, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig:  mevr. Van Loon, dhr. Gootjes 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw 
Verolme, DGM. 

 
2. Mededelingen 

 Vanuit CCR 

Er is sinds de laatste CR vergadering nog geen CCR vergadering geweest. 

 Vanuit de bewonersraad 

o Er is een gezamenlijke vergadering CR en bewonersraad geweest. 
o De Cliëntvertrouwenspersoon is vandaag in de vergadering van de 

bewonersraad geweest. 
o De opening van de kinderboerderij is op 14 juni om 11.00 uur 

o Gevraagd wordt of er nog huiskameroverleggen georganiseerd worden. Dit 
zal nagevraagd worden bij de DGM. Actie RD 

o Rondom Wifi worden momenteel de mogelijkheden onderzocht, er zijn 

offertes opgevraagd. Nagevraagd zal worden hoe in andere regio’s omgegaan 
wordt met het beperken van toegang tot internet. 

 Vanuit de CR 

o Binnenkort wordt de nieuwsbrief ouders/verwanten weer verstuurd. Er zal 
een leaflet bijgevoegd worden van de CR waarin nieuwe leden worden 

gevraagd. 

o De Raad van Bestuur gaat een Plan van Aanpak maken naar aanleiding van 
de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. Ook de regio’s worden 

hierbij betrokken en deze zullen de CR betrekken. 
o De CR heeft een interview gehad met Vilans. Om te zorgen voor veiligheid 

moet er gezorgd worden voor evenwicht, in overleg met ouders/verwanten. 
Een goede risicoinschatting is daarbij noodzakelijk. 

 

3. Ingekomen stukken/uitgegane stukken 
Geen 

 
4. Verslag 

Het verslag wordt vastgesteld. Eind september zal er weer een bijeenkomst voor 

ouders/verwanten georganiseerd worden. 
 

5. Vanuit de regio 
 Vorige week zijn er 2 meerzorgaanvragen getoetst, één is toegekend, de ander is 

afgewezen. Er is veel druk op de meerzorg bij het zorgkantoor, er zijn veel aanvragen 

en de bedragen zijn vaak hoog. 

 Het RMT heeft nagedacht over de toekomst van het terrein. De resultaten hiervan 

zullen ook aan de CR gepresenteerd worden. 
 Op 22 april heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de regio. De inspectie heeft 

complimenten gegeven. Verder een tweetal verbeterpunten.  

 Vandaag heeft de eerste workshop van Vilans plaatsgevonden. 
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6. Rondvraag 

 De heer Molendijk vraagt welke onderdelen van de ambitiematrix de regio opgepakt 

heeft. De regio richt zich dit jaar vooral op de pilot, het traject van Vilans, uitkomsten 

cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast participeren de DGM in Zuidwesterbrede 
projecten. 


