
1 
 

 

Notulen   Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP (week 40) 4 oktober 2012 
 
Aanwezig:  Jan Visser, Hendrik-Jan Poort, Dirk Zwarts, Wim van de Wolf, Frans Pijnappels, 

Manuel van der Straat, Ger Kalkman, Johan Baars, Leonie Steenbrink 
coach/ondersteuner), Lian Baardemans (administratieve ondersteuning), Hoessein El 
Amarnis, Mirjam Wolf, Cynthia van Beek (agendapunt 1), Aart Dekker 

Afwezig:  Met kennisgeving: Joke Bruijn, Annie Verschoor (deeltijd met Aart), Koos Bijlholt, Vilas 
Gonzales, Thomas de Haan, Fons Wakkers, Cynthia van Beek (na agendapunt 1) 
Zonder kennisgeving: Cor van Voorthuizen 

Toehoorder  Peter Elferink 
Voorzitter: Jan Visser 
Notulist: Lian Baardemans  
 
Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom. De agenda is aangepast. Jan Alblas komt niet in verband met 
het overlijden van Hans Hagens. Agendapunt WMO vervalt. 
 
Voorstel is om het onderwerp samenwerking in DB (dagelijks bestuur) of tussen 2 DB-leden te 
agenderen. 1 DB-lid geeft aan het onderwerp niet te willen bespreken en uit de raad te gaan als dit 
onderwerp op de agenda komt. Er wordt geïnventariseerd, door middel van een rondje maken, of de 
raad bovenstaand onderwerp wel of niet wil agenderen. 
• Er zijn 4 leden die het onderwerp niet willen bespreken in de raad, maar bijvoorbeeld willen dat het 

DB dit onderling bespreekt/ oplost. 
• Er zijn 3 leden die het onderwerp wel willen bespreken. 
• Er is 1 neutrale stem. 
Na de eerste inventarisatie van stemmen, waarbij de voorzitter nog niet had gestemd is 1 DB-lid 
weggegaan en heeft zij aangegeven te stoppen met het raadswerk. De vergadering wordt hierna 
geschorst voor 10-15 minuten pauze. Na de pauze is er een rondje gemaakt met hoe men erin zit/ 
wat men nog kwijt wil. Dit was wisselend. 
 
 
Mededelingen 
• Esma komt misschien langs. Haar scriptie is af en Cynthia heeft namens de raad een cadeautje 

voor haar gekocht. 
• Vacatiegeld komt later. 
• Mozaïk: Hans Karstel heeft het dagelijks bestuur gemeld dat er zijn 5 cliënten zijn benaderd om 

een raad te vormen. Ook is Xandra Ras benaderd om de raad te ondersteunen. 
• De vergaderdata 2013 zijn uitgedeeld. In januari wijkt het vergaderritme af van het gewone 

vergaderritme. 
• Aanstaande maandag om half 1 hebben Mirjam, Frans en Leonie een gesprek met een mogelijke 

nieuwe cliëntvertrouwenspersoon. (sollicitatieprocedure) 
 
 
Stemming lidmaatschap Aart Dekker 
Aart zal zijn lidmaatschap delen met Annie. Dit betekent dat Aart en Annie, als zij samen aanwezig 
zijn in een vergadering samen 1 stem hebben bij besluiten hebben van de raad. 
Aart wordt, na unaniem stemming, aangenomen als raadslid. 
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Nieuws uit de voorzieningen 
Mirjam: Mirjam heeft nog niet de manager gesproken over het nachtteam. Er wordt door Leonie een 

afspraak voor een vergadering gepland met de manager met Dirk Zwarts. 
Cliënten vinden voedingsgeld te laag. Mirjam kan moeilijk de situatie bij andere bewoners 
inschatten.  
Tips om rond te komen van het voedingsgeld zijn:  
- zuiniger zijn, maar zaken zijn ook duurder. 
- iemand lijkt honger te hebben als bij werking van medicijnen. 
- geld goed verdelen. 
- ga naar een goedkope(re) supermarkt. 
Aart krijgt € 4. 00 minder voedingsgeld dan vorig jaar. 

Afspraken:  
• Goede bedragen noemen in de volgende raadsvergadering.  
• Raadsleden vragen bij hun voorzieningen na wat het voedingsgeldbedrag en indien 

mogelijk het non-foodbedrag is en hoe deze bedragen zijn opgebouwd/ wat je voor 
deze bedragen krijgt. 

Jan:  Het gaat heel goed op de Polderlaan. 
Dirk:  Er zijn 3 bewoners uit de BW opgenomen en er is een ziek personeelslid. 
Aart:  AC/ WP Kreileroord viert feest vandaag, Annie is daar heen. 

Aart verteld een situatie met een medebewoner in de BW. Hoe ga je hiermee om? Tip maak 
de   zaken bespreekbaar. 

Ger:  AC wordt opnieuw opgebouwd en dit gaat sneller dan gedacht. 
De tijdelijke BW bevindt zich in een verouderd pand waar de stroom te zwak is. De 
spaarlampen worden heel langzaam helder. De telefoon bijvoorbeeld kan je op deze stroom 
niet opladen. 

Frans: Manager Hans Hagens is overleden. Alle cliënten hebben een brief ontvangen. Cliënten zijn 
zeer tevreden over de opvangmogelijkheden en nazorg. 
De Buitenboel wordt geverfd. 

Wim: In het verleden waren de Go’s  bij AC Bijna Alles niet op een goede tijd gepland. 
Tegenwoordig vinden deze plaats op maandagmiddag om 17.00 – 18.00 uur.  
Wim zit in de commissie van de activiteiten bij Bijna Alles. 

Johan: Vindt dat er bij de sluiting AC Hoekse Waard teveel materiaal wat je nog kan gebruiken is 
weggegooid.  
Bijeenkomst bezoekersraad is geweest, maar Johan was niet uitgenodigd. Johan vraagt dit 
na bij de manager.  
Er zijn 2 begeleiders ontslagen. Men wil opnieuw beginnen 

Hoessein: 
Verhuizing gaat niet door. 
Heeft raadsuitnodiging niet ontvangen. Lian kijkt dit na. 
Er zijn nieuwe begeleiders, de oude zijn weg. De Marokkaanse cultuur is verminderd in de 
BW. Dat is prima, wel wennen. 

 
Rondvraag 
• Mirjam vond het een leuk personeelsfeest.  

Mirjam heeft geen cadeau met haar verjaardag ontvangen, terwijl andere cliënten dat wel kregen. 
Zij zal navragen hoe dit zit. 

• Jan V en Leonie maken een planning om gesprekken te voeren met alle individuele raadsleden. 
Aan de orde komen wat heb je nodig aan scholing om je raadswerk zo goed mogelijk te kunnen 
doen. 


