Agenda overlegvergadering Centrale Medezeggenschapsraad – RvB
op dinsdag 18 februari 2020, Servicecentrum Gouda (verzet van dinsdag 21
januari 2020)
Het vooroverleg van de CMR vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur
Aanvang overlegvergadering: 20.30 uur
Plaats: vergaderzaal begane grond, gebouw 1A, Bleulandweg 1A, Gouda
1. Opening
Welkom. Vaststelling van de agenda.
2. Verslag overlegvergadering 19 november 2019
Het conceptverslag met de actiepunten is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling.
3. Ingekomen post en mededelingen
- Informatie over de nieuwe Donorwet
4. Algemene Voorwaarden SBBG
Tijdens de overlegvergadering van 19-11-2019 is gesproken over het voornemen van de RvB om ten
behoeve van de dienstverlening door SBBG Algemene Voorwaarden op te stellen. DE CMR heeft daar
evenals de Commissie van Toetsing SBBG een aantal kritische opmerkingen over gemaakt. Die zijn in
de bijgevoegde versie verwerkt (in geel gemarkeerde passages). Ter bespreking en ter instemming.
5. Inbreng LG over het functioneren van de CMR
Patrick van Heemst en Peter Baptist hebben 2 documenten aangeleverd over het functioneren van
de CMR. Eén is er uitgedeeld tijdens de CMR-vergadering van 19 november 2019 (De toekomst van
ons lidmaatschap in de CMR) en één is er rondgestuurd per mail (Kritiekpunten over de
samenwerking in de CMR). Beide stukken zijn bijgevoegd. Ter bespreking.
6. Kwartaalverslagen klachtenfunctionaris cliënten 2019-3 en 2019-4
Het verslag is bijgevoegd. Ter bespreking
7. Cliëntenvertrouwenspersonen en de Wzd
In de bijgevoegde notitie welke rol en status de Wzd toedicht aan de Wzdcliëntenvertrouwenspersoon. Ter informatie.
8. Vacature in de RvT op voordracht van de CMR
In augustus as. eindigt de tweede en laatste zittingstermijn van mevrouw Waling in de RvT. Zij is in
2012 op voordracht van de toenmalige GCVR benoemd.
De procedure inzake een nieuwe benoeming is aan de orde (profiel, voordracht).
Ter bespreking.

9. Rondvraag en sluiting
Zie hieronder voor de Groslijst nog te agenderen onderwerpen 2019

Groslijst nog te agenderen onderwerpen 2019
(punten 7, 8, 9 en 10 zijn reeds geagendeerd)

1. Wet Zorg en Dwang:
betekenis werkbelasting en vereiste kwalificaties voor cliëntenvertrouwenspersonen
2. Donorwet:
bespreken consequenties
3. Evaluatie Go4Jeugd
4. Evaluatie MijnDossier
5. Evaluatie Algemene Nieuwsbrief
6. Evaluatie bejegening:
effect van inzet werkgroep en ervaringen op de locaties m.b.t. de bejegeningkoffer
7. Inzage begeleiders wonen/dagbesteding in cliëntdossiers
8. Verslag CliëntVertrouwensPersoon (CVP) (halfjaarlijks, september/oktober)
9. Communicatie:
van cliënt naar Gemiva en vice versa
10. Beleid rondom kunnen uitspreken voorkeur om te worden geholpen door specifieke
begeleiders (bijv. mannelijk of vrouwelijk). Wens kan voortkomen uit culturele achtergrond
of persoonlijke voorkeur.

