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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 4 mei 2017 (week 18) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Michel Tuin, Ger Kalkman, Floris van Ravesteyn, Houssein El 

Armarnis, Marijn Padmos, Aart Dekker, Jerry Bogarde, Dik Zwarts, Ronald Liersen, 
Peter Elfferich, en Leonie Steenbrink, (coach/ondersteuner) 

Afwezig: Ton Perdaems, Manuel vd Straat, Hendrik-Jan Poort, Johan Baars, Lian Baardemans 
(coach/ ondersteuning) Liliën Doelarie, Tiny Boot (coach/ondersteuner) met 
kennisgeving.  
Vilas Gonzalez, André de Haan zonder kennisgeving.  

Voorzitter: Ger Kalkman   
Notulist: Leonie Steenbrink 

 

 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

Notulen van 6 april en van 20 april  
De notulen worden vastgesteld met een enkele tekstuele wijziging.  
 

Mededelingen  
 Incidenten De raad van bestuur onderzoekt nog wat er verbeterd kan worden n.a.v. de incidenten 

bij BW Adriaan van de Doeslaan en Hellevoetsluis. Bijvoorbeeld de ketenzorg, dat is de 
samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties, gemeente en justitie. Daar wordt soms 
informatie niet uitgewisseld vanwege de privacy, maar die informatie kan wel noodzakelijk zijn om 
bijvoorbeeld dit soort incidenten te voorkomen.  

 5 oktober dag Raad van Bestuur en Medezeggenschap Pameijer. Traditiegetrouw zal de cliënt- 
medezeggenschap van Pameijer met de Raad van Bestuur een dag op pad gaan. Dit keer is het 
thema lokale medezeggenschap. Noteer daarom 5 oktober aanstaande in je agenda.  

 Uitje Cliëntenraad 17 augustus zal worden georganiseerd door Michel, Floris en Frans.  

 7 september Lokale radendag in Djoj – Antonie Duyklaan 5 Rotterdam. De dag start om 10.00 en 
alle leden worden verwacht, omdat dit een moment is om contact met de achterban te hebben. 
Frans zal voor een uitnodiging zorgen en in de nieuwsbrief voor cliënten staat dit ook genoemd.  

 

Concept adviesbrief Verhuiskostenvergoeding. 
De raad vult de adviesbrief over de verhuiskostenvergoeding aan. De leden zijn blij dat de regeling 
vergoeding weer wordt voortgezet. Frans zorgt voor het verzenden van de brief a.s. maandag. 
 

Vertegenwoordiging BW Noordmolen  
De vertegenwoordiging van BW Noordmolen doet Vilas nu, maar die is veel afwezig. Hij wordt 
aangesproken hierop per brief.  

 
Plancare 2 – vervolg actie Cliëntenraad SP 
Vorige vergadering is Plancare 2 gepresenteerd aan de CR. Emma heeft nog geen antwoorden 
gegeven op de vragen en het advies wacht hierop. Komt de volgende keer terug op de agenda. 

 
Overzicht adviesaanvragen WMCZ  

De lijst met adviesaanvragen wordt doorgesproken, verdeeld en bijgewerkt.  

 

 

Voedingsgeld  

Het voedingsgeld is 1 mei niet overgemaakt in verband met de Dag van de Arbeid. Hierdoor kregen 

sommige cliënten geen voedingsgeld overgemaakt. Het DB zal maandag een mail sturen met daarin 

het advies om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan voorkomen.  

 

Rondvraag en voorzieningen 
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Michel: in de regio Alexanderpolder komt een overleg van cliëntenraden van verschillende 

voorzieningen. Dit wordt ondersteund door een ervaringsdeskundig medewerker.  

Floris: het gaat goed met de Buurtcirkel Kralingen, er is een goede vrijwilliger gevonden. De coach is 

projectleider geworden. 

Dik: er is nog niet veel te merken van de plannen van de Catering. Bij BW Noordmolen is nieuw 

personeel. Het is niet duidelijk of cliënten waren betrokken bij het aannemen ervan. Ik ga achter de 

bewonersvergadering aan. 

Hoessein: een bewoner is verplaatst naar een andere voorziening i.v.m. middelengebruik en overlast 

na diverse waarschuwingen.  

Aart: er zijn steeds meer cliënten. Humanitas Huisvesting en Humanitas Zorg kunnen niet door één 

deur. De Zorg –kant gaat weg uit de flat, dus Pameijer moet zelf slaapdiensten gaan aanbieden. Ook 

het restaurant gaat dicht. Er is nog overleg over wat de bestemming dan kan zijn, mogelijk een 

Thuishaven. Jerry geeft een voorbeeld hoe de buurt goed betrokken kan worden bij een Thuishaven.  

Marijn: de manager Astrid Dobbinga heeft Marijn betrokken bij de raad in Oud-Beijerland. Deze moet 

nog worden opgezet. Marijn vraagt na hoe het met Johan gaat.  

Ronald: er zal een brandoefening plaatsvinden. Er was jammer genoeg weinig respons om met het 

Jan Last mee te doen.  

Peter: de Buurtcirkel Noord krijgt een nieuwe coach. Hij heeft een vraag namens een begeleider over 

Kies je Begeleider: kan er nu niet worden gediscrimineerd? DB: Dit kan niet volgens het 

computerprogramma, daarbij wordt op kwaliteiten geselecteerd en niet op huidskleur. Begeleiders 

kunnen zelf hun vragen ook stellen aan Pieter Verdoorn en Margot Hameetman in plaats van via de 

cliëntenraadsleden.  

Jerry: de cliënt die vast zat bij Adriaan van de Doeslaan, zit nog steeds vast. Hij zal contact opnemen 

met André over het gesprek dat bewoners met begeleiding wil voeren over de angst die er heerst 

sinds de incidenten. Een van de begeleiders wil een WMCZ-cursus volgen.  

Frans: Men wil de cliëntenraad Zuid Hollandse Eilanden serieus opzetten. Hij heeft binnenkort een 

bijeenkomst hierover. Ook wil de manager 3 Thuishavens organiseren, maar de gemeente werkt niet 

altijd goed mee.  

Ger: er zijn nog steeds wat problemen met het onderhoud van de woning, dit wordt wel opgelost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


