Agenda overlegvergadering Centrale Medezeggenschapsraad – RvB
op dinsdag 30 juni 2020, Servicecentrum Gouda
Het vooroverleg van de CMR vindt plaats van 19.30 tot 20.00 uur
Aanvang overlegvergadering: 2000 uur
Plaats: vergaderzaal begane grond, gebouw 1A, Bleulandweg 1A, Gouda
1. Opening
Welkom. Vaststelling van de agenda.
2. Kort overzicht stand van zaken versoepelingsmaatregelen Gemiva coronabeleid (zie de
bijgevoegde routekaart).
3. Benoeming nieuw lid CMR
Op 27 februari hebben de voorzitter en secretaris een gesprek gehad met de heer Hans Spanjaardt
ver zijn toetreding tot de CMR. N.a.v. dit gesprek adviseren zij de raad de heer Spanjaardt te
benoemen tot lid van de CMR.
4 Verslag overlegvergadering 18 februari 2020
Het conceptverslag met de actiepunten is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling.
5. Ingekomen post en mededelingen
- terugkoppeling overleg Patrick van Heemst e.a. 11 maart 2020
- benoeming zevende lid RvT
- stand van zaken werving opvolger Marianne Waling in RvT
- rapport bestuurskracht DEV
6. Jaarverslag CMR 2019
Het reeds door uw voorzitter bewerkte jaarverslag is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling.
7. Begroting Gemiva-SVG Groep 2020
De begroting Gemiva-SVG Groep 2020 – ingebed in een voortschrijdende meerjarenbegroting en een
toelichting – is bijgevoegd. De CMR wordt verzocht daarover te adviseren.

8. WMCZ 2018
Op 1 juli 2020 wordt de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018)
van kracht. Nieuw daarin is de bepaling dat zorgaanbieders ‘inspraak’ vorm moeten geven. Hoe dat
in de praktijk kan en moet, wordt in de wet niet aangegeven. Kennisinstituut Vilans heeft in opdracht
van VWS een handreiking voor zorgaanbieders en cliëntenraden opgesteld. Die is bijgevoegd.
Het voorstel is om daar een ‘open discussie’ over te voeren. Daarnaast is door landelijke partijen
inmiddels een modelregeling voor de medezeggenschap van cliënten en verwanten opgesteld. Die is
ook bijgevoegd, evenals een korte notitie met enkele ‘basisbeslispunten’, die van belang zijn voor de
concrete uitwerking. Een eerste bespreking.
9. Rondvraag en sluiting

