RMR Goeree Overflakkee
Notulen vergadering 6 juni 2019

1. Voorzitter opent de vergadering .
Aanwezig zijn:
Bianca Huizer-Koenderman
Janneke Meijer
Lenie van der Kooij
Jos de Jong
Arthur Das ( notulist)
Lenie Buijs
Rianne Terlouw
2. Notulen vergadering 21 februari 2019
Correctie op de notulen: Er is een verandering van het vervoer. Janneke maakt de correctie.
3. Huidige stand van zaken en terugblik aanbesteding Jeugdwet en WMO
Het is een lang en spannend traject geweest. Ondanks dat er veel punten werden bijgesteld
is er in eerst instantie niet ingeschreven. De bottleneck was dat voor het kinderdagcentrum
geen 2 dagdelen konden worden vergoed maar 1,5 dagdeel, wat een korting van 25% op het
tarief betekende. Na een pittig gesprek met de wethouder zijn we er toch uitgekomen.
Ondertussen was er een voorlopige gunning verleend en die is kort daarna over gegaan in
een definitieve gunning. Aanstaande dinsdag wordt hiervoor het contract getekend.
4. Binnengekomen post.
Er is een mail gekomen over het vertrek en verloop van de medewerkers omdat er cliënten
zijn die dachten dat het vertrek kwam vanwege de cliënten. Het wisselen van medewerkers
heeft met name betrekking op de stagiaires. Het vaste personeelsbestand wisselt minder. Er
wordt gestreefd naar het tijdig informeren van de ouders en familie.
5. Mededelingen van de locaties.
Er is een correctie hierop: Serviceteam Ebbe en Vloed vierde het 5-jarige bestaan op 28 mei
en niet op 28 juni.
6. Nieuwsbrief supplementenonderzoek.
De Gemiva doet hieraan mee met de locatie Hendrikshoeve. Het onderzoek is afgerond en
men is benieuwd naar de resultaten.
7. Response medewerkers tevredenheidsonderzoek 2019
Er is een goede respons van de medewerkers geweest. We staan er goed voor. De
tevredenheid is iets boven gemiddeld.
8. Wat verder ter tafel komt en gelijk de rondvraag.
De vraag is gesteld wat er bekend is van het Arbo verslag. Dit zal de volgende vergadering
worden besproken.

