
      NOTULEN
CLIËNTENRAAD 

Datum : 6 september 2021

Tijd : 13:00 – 15:00

Locatie : Bestuurskamer

Aanwezigen : Mw. Virginia Doelwijt (voorzitter)
  Dhr. R. Klinkenberg
  Dhr. D. van der Maaten
  Mw. F. Steffelaar
  Dhr. E.H Weissman
  Dhr. W. Lucas (vanaf 14:00)

Afwezigen : -

Overleg Cliëntenraad (openbaar) 

Tijd: 13.00 -14.00 uur 

1. Opening en spreuk
Virginia heet allen welkom en opent de vergadering met een spreuk.

2. Concept-notulen CR-vergadering van 5 juli 2021
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Meerjarenonderhoudspslan (MJOP)
• Opgemerkt wordt dat bij het onderhoudsplan een toelichting ontbrak op zowel de korte

als de lange termijn en wordt aangegeven dat de opbouw niet duidelijk is. Navraag zal 
gedaan worden bij de directeur.

• De voorzitter heeft vergadering gehad met RvB en CCRV de RSZ huisvesting situatie 
kwam aan de orde. Men is benieuwd wat de directeur hierover te melden heeft. 

• Positief nieuws is dat Inez el Kharashi is aangesteld als interim teamleider somatiek, 
daar is men blij mee. 

• Virginia heeft nagevraagd bij andere CR-leden hoe het met de samenstelling qua leden 
is gesteld. Bij de meeste cliëntenraden zijn vacatures. 

4. Voortgang versoepeling Corona-maatregelen
Bij 'de Brug' is het nog steeds van toepassing van tevoren aan te geven als je op bezoek
wilt komen.  

5. Financi le rapportage 2de kwartaal 2021 ë
Wordt door de directeur toegelicht.
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6. Huisregels Raphaelstichting
Besloten wordt deze nu niet te behandelen.

7. Reglementen cliëntenraad: instellingsreglement, samenwerkingsovereenkomst
huishoudelijk reglement (en overige zaken) 
Het rooster van aftreden CR is verouderd.

8. Vergadering 4 oktober a.s. voorzitter verhinderd, verplaatsen naar 11 of 18 oktober?
De vergadering van 4 oktober wordt verplaatst naar 18 oktober, de vergadering van 1
november wordt verschoven naar 8 november.

9. Overleg met OR: data
Aan de voorzitter van de OR zullen de data worden doorgegeven van de eerstvolgende
CR-vergaderingen om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

10. W.V.T.T.K.
Geen

11. Rondvraag
Geen

6. Huisregels Raphaelstichting
Besloten wordt deze nu niet te behandelen.

7. Reglementen cliëntenraad: instellingsreglement, samenwerkingsovereenkomst
huishoudelijk reglement (en overige zaken) 
Het rooster van aftreden CR is verouderd.

8. Vergadering 4 oktober a.s. voorzitter verhinderd, verplaatsen naar 11 of 18 oktober?
De vergadering van 4 oktober wordt verplaatst naar 18 oktober, de vergadering van 1
november wordt verschoven naar 8 november.

9. Overleg met OR: data
Aan de voorzitter van de OR zullen de data worden doorgegeven van de eerstvolgende
CR-vergaderingen om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

10. W.V.T.T.K.
Geen

11. Rondvraag
Geen


