Notulen
CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum:
3 juli 2018
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Van de CMR: mevrouw Lammé (ondersteuner LG) en de heren Aalbers (vz), Baptist,
Hakkenberg, Van Heemst, Lavrijsen, Munters, Van Nes, Rexwinkel en De Rooij
Van de RvB: de heer Gerding
Gast:
mevrouw Van der Windt (RvT)
Afwezig:
mevrouw Holen en de heren Baijens en Hoogstad
Verslag:
de heer Gerding

1.
Opening
De heer Aalbers opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder mevrouw Van der Windt welkom en
meldt de berichten van verhindering van een aantal leden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslag overlegvergadering 15 mei 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Met betrekking tot actiepunt 18-13 (nieuwsbrieven) zal de heer Gerding navraag doen naar de
benutting door locaties, de vorm waarin deze dan worden verspreid en (voor zover te achterhalen)
de waardering door de geadresseerden. De leden van de CMR ontvangen ook het meest recente
digitale ‘sjabloon’. De actiepunten 18-08, 18-09, 18-11 en 18-12 vervallen. De overige actiepunten
blijven staan.
3. Ingekomen post en mededelingen
De CMR heeft met belangstelling kennis genomen van het memo van de heer Van Dartel (commissie
Ethiek) over de nieuwe Donorwet. Als over de ‘uitvoeringspraktijk’ meer bekend is, wil de CMR dit
thema graag verder bespreken. De heren Lavrijsen en Rexwinkel wonen de RvT-vergadering van 17
september bij. De heren Van Nes en De Rooij nemen namens de CMR deel aan het overleg met de
zorgkantoren over het bestuurlijk kwaliteitsverslag op diezelfde dag. De CMR zal ook participeren in
door de centrale cliëntenraad van Amarant georganiseerd overleg over een mogelijke revival van de
Gouda Groep. De heer Gerding deelt mee dat de statuten van de Gemiva-SVG Groep op 28 mei jl. zijn
gewijzigd. In deze versie is de naam van de CMR – in plaats van GCVR – opgenomen en daarmee
verankerd.
4. Statutenwijziging SBBG
De voorzitter geeft aan dat de CMR met de thans voorliggende tekst van de artikelen 11 en 12 van de
ontwerpakte kan instemmen. Na beraad geeft de CMR er de voorkeur aan dat de Commissie van
Toetsing – en dus niet de CMR zelf - de in artikel 11 bedoelde toetsende rol vervult. Voorts wordt
afgesproken dat deze commissie uit drie personen zal bestaan. Ook zittende CMR-leden zijn
benoembaar tot lid van deze commissie.
Over de vervolgprocedure wordt afgesproken dat de heer Gerding de notaris zal vragen om een
aangepaste ontwerpakte en een idem uittreksel CMR, waarna de heren Aalbers en Rexwinkel dit
namens de CMR zullen ondertekenen. In september zal ook de RvT zich over de voorgenomen
statutenwijziging buigen. Daarna kan het bestuur van SBBG het formele wijzigingsbesluit nemen.
De heer van Nes informeert naar de ervaringen tot nu toe met bewindvoering door IPA-ACON. De
heer Gerding heeft daarover van pb-ers, verwanten of cliënten geen klachten vernomen. De heer
Lavrijsen geeft aan dat ook zijn ervaringen positief zijn.
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5. Stand van zaken contractering Wlz 2019
Vanuit de CMR wordt gevraagd naar de stand van zaken rond het bij de zorgkantoren ingediende
bezwaar tegen de tarifering Wlz 2019. De heer Gerding licht toe dat het om een landelijke – door de
VGN gecoördineerde – actie gaat, waarmee zorgaanbieders de mogelijkheid willen scheppen om te
zijner tijd bij de rechter het beleid van zorgkantoren aan te vechten om ‘standaard’ te korten op door
de NZa vastgestelde ‘kostprijstarieven’. Dit is met name relevant omdat de NZa deze tarieven voor
het jaar 2019 na uitgebreid onderzoek opnieuw heeft vastgesteld en die inderdaad kwalificeert als
‘reële kostprijzen’. Dan valt niet in te zien waarom daarop een automatische korting van gemiddeld
3,6% zou moeten worden geaccepteerd.
Met betrekking tot het nieuwe verdeelmodel van de NZa is er tamelijk positief nieuws. De invoering
daarvan is uitgesteld en vermoedelijk komt daar afstel van. Dat is met name relevant voor de
bekostiging van de Wlz-zorg in Zuid Holland Noord.
Voor de aanbesteding in Leiderdorp (in een gecombineerd verband in het kader van de Wmo) geldt
dat daarvoor geen separate rechtspersoon zal worden opgericht. Voor de Gemiva-SVG Groep is
vooral (het continueren van) de positie die ons AC Gading inmiddels in het sociale domein in de
gemeente Leiderdorp inneemt van belang.
6. Overzicht wetgeving/advies- en instemmingsaanvragen komende periode
Bij dit punt wordt ook de door de heer Rexwinkel opgestelde jaaragenda CMR (met een overzicht van
nog in het schema in te voegen bespreekpunten) betrokken. In het schema nog te verwerken items
zijn:
- De rol en positie van de cliëntenmedezeggenschap in de samenwerkingsprojecten rond de
Wmo en de Jeugdzorg en in relatie tot de ‘regionale raad’;
- Databeheer en beveiliging (‘werken in de cloud’);
- Ontwikkelingen in het cliëntenvervoer;
- De voorgenomen evaluaties van samenwerkingsprojecten als Tom in de buurt en Go! voor
Jeugd.
De heren Rexwinkel en Gerding zullen deze punten in het vergaderschema 2018-2019 verwerken.
7. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Gemiva-SVG Groep
De CMR neemt kennis van het jaarverslag en van de jaarrekening. Daar zijn geen inhoudelijke
opmerkingen over. Wel wordt gesignaleerd dat in het jaarverslag geen aandacht wordt besteed aan
vrijwilligers als ‘belanghebbenden bij de organisatie’. Datzelfde geldt overigens ook voor
medewerkers. Beide thema’s komen wel uitvoerig aan de orde in het bestuurlijk kwaliteitsverslag,
dat de CMR al in zijn vorige vergadering besprak.
8. Rondvraag en sluiting.
De heer Hakkenberg deelt mee dat hij op 25 september verhinderd is de CMR-vergadering bij te
wonen. De heer Lavrijsen vraagt naar het beleid van de Gemiva-SVG Groep in situaties waarin een
medewerker (aantoonbare en op geld waardeerbare) schade aan de eigendommen van een cliënt
toebrengt. De heer Gerding antwoordt dat de Gemiva-SVG Groep dergelijke schade vergoedt, ook als
deze – vanwege de hoogte van het eigen risico – niet bij de aansprakelijkheidsverzekeraar geclaimd
kan worden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Aalbers de vergadering.
Dit verslag is vastgesteld in de CMR-vergadering van 25 september 2018.
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Actiepunten CMR d.d. 3 juli 2018
Nr.
13-05

d.d.
22 januari

15-17

17 november

16-04

19 januari

16-27

13 september

16-32

15 november

16-34
17-03

15 november
31 januari

17-04

28 maart

18-04
18-05

13 februari
13 februari

18-07

27 maart

18-10

15 mei

18-13
18-14
18-15

15 mei/3 juli
3 juli
3 juli

18-16

3 juli

Omschrijving
Zodra duidelijk is wat de Wet zorg en dwang
betekent voor de werkbelasting en de
vereiste kwalificaties voor cliëntenvertrouwenspersonen vertrouwenspersonen
en CMR informeren
Uitnodigingen zorgkantoren aan CMR
doorsturen per mail
CMR betrekken bij beleidsbeslissingen rond
toegang/autorisatie voor cliëntendossiers
TA informeren bij voorgenomen bezoek aan
infobijeenkomst zorgkantoor
Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten
markeren als deze aan CMR worden
voorgelegd
Deelnemen aan ‘Green Team’
Kandidaat voor lidmaatschap
Klachtencommissie zoeken
Concept-verslagen CMR na akkoord
voorzitter en vice-voorzitter op website
Bespreken consequenties nieuwe Donorwet
Discussie over ‘werkbaarheid’ regelingen
medezeggenschap?
Vragen over de Wet zorg en dwang aan de
heer Gerding mailen
Jaarlijks aan CMR rapporteren over
ervaringen functionaris
gegevensbescherming
Navraag naar praktijk nieuwsbrieven
Toezenden sjabloon nieuwsbrief aan CMR
Afronden traject instemming CMR met
statutenwijziging SBBG
Jaaragenda CMR aanpassen met
toegevoegde punten CMR 3 juli

Actie
GG

Wanneer
PM

GG

PM

Raad van
Bestuur
CMRleden
GG

PM

TA, AM
MB/TA

PM
ZSM

GG

PM

GG
DB CMR

PM
PM

CMRleden
GG

PM

PM
PM

Mei 2019

GG
ZSM
GG
ZSM
TA/PR/GG ZSM
PR/GG

ZSM

Vergaderschema 2018:




MAANDAG 17 september
Delegatie CMR-toehoorders bij vergadering RvT: 19.30 uur
Dinsdag 25 september
Dinsdag 27 november

Vergaderschema 2019:
(nog te bepalen)
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