Notulen RMR- Goeree Overflakkee
Notulen d.d. 26- september 2019 Entrez Middelharnis.
Vergadering vangt aan om 19.30 uur
Aanwezig:
Bianca Huizer- Koenderman
Monique Karsbergen
Janneke Meijer
Thea van Noort
Lenie v/d Kooij
Jan de Boet (notulist)
Jos de Jong
Arthur Das
Afwezig:
Hilda de Bruijn
Lenie Buijs
Rianne Terlouw

Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend.
1. Opening
Hilda is herstellende maar nog steeds behoorlijk ziek, er zijn veel bijwerkingen.
Het Arbo verslag komt de volgende keer dan is Rianne erbij.
2. Notulen 15-11-2018
Janneke past het punt 3 aanbesteding aan.
Notulen worden goedgekeurd en na aanpassing vastgesteld.
3. Sluitingsdata in 2020
De zijn akkoord.
Wat opvalt is dat Goede Vrijdag geen officiële feestdag is.
4. Ontwikkelingen binnen de Gemiva-SVG groep
In juni / juli is een actief lid van de raad van bestuur op non-actief gesteld. Het onderzoek
naar aanleiding van de melding van mogelijk ongepast gedrag is afgerond. De betrokken
bestuurder en de Raad van Toezicht voeren nu overleg over de consequenties.
De raad van bestuur bestond uit drie leden en gaat nu verder met twee leden.
De regiodirecteur Drechtsteden gaat met pensioen. Bianca wordt de (voorgenomen)
directeur per januari 2020. Bianca zal onze regio gaan verlaten daarvan in plaatst komt
mevrouw Inge Taverne, ook dit is een voorgenomen besluit omdat het nog officieel
goedgekeurd moet worden.
5. Mededelingen locaties
Zijn besproken en bekend bij de vergadering.
6. Nieuwsbrief supplementenonderzoek juli ter info
Is bij gevoegd ter info
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7. Evaluatie werkplan (stand van zaken) 2019

De dagbesteding wordt uitgebreid bij Entrez. Het voormalige ABN-AMROpand wordt
nu ok gehuurd.
De vergadering levert de volgende vergadering input aan omtrent de speerpunten van 2020
en het werkplan voor 2020.
8. Input jaarplan RMR 2020
Volgende vergadering levert de vergadering input aan voor het jaarplan 2020.
9. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Lenie, vergaderdata volgend jaar de volgende vergadering bespreken.
Janneke maakt een opzetje voor eventuele data.
21.30 uur Sluiting

