Jaarverslag 2020 Regionale Medezeggenschapsraad GO
1. Leden
Op 1 januari bestond de raad uit: Jan de Boet (secretaris), Hilda de Bruin; Lenie Buijs;
Lenie van der Kooij; Arthur Das; Jos de Jong; Thea van Noort; Janneke
Meijer(voorzitter).
2. Benoemingen
In 2020 is er geen wisseling van leden geweest.
3. Vergaderdata
In 2020 heeft de RMR 4 vergaderingen belegd op:
4 februari; 18 juni; 20 oktober (online); 19 november (online).
Vanuit de Gemiva zijn hierbij aanwezig Inge Taveirne, en afwisselend Rianne
Terlouw en Monique Karsbergen
4. Bijdrage werkgroepen
o Vanaf eind mei was de CMR betrokken bij de Corona Regiegroep, als RMR
hadden we de mogelijkheid de CMR van informatie en vragen te voorzien
vanuit de regio.
5. Adviezen en instemmingen
- Aanbesteding WMO en Jeugdwet Voorne. In overleg met de RMR is hierop niet
ingeschreven. Na veelvuldig contact is afgesproken dat de Gemeente bepaalde
onderdelen van de aanbesteding gaat herschrijven. De Gemiva levert zorg
volgens huidige contract en in de zomer van 2021 is er hopelijk meer
duidelijkheid over de aangepaste contractvoorwaarden.
6. Communicatie
a. Werkplan
De RMR heeft voor 2020 een werkplan samengesteld wat anders is verlopen
door de coronacrisis.
b. Jaarverslag
Naar aanleiding van het werkplan wordt jaarlijks een jaarverslag
samengesteld in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
c. Website
Er is afgesproken alleen de jaarverslagen op de website te publiceren omdat
de notulen soms privacy gevoelige informatie kunnen bevatten.

d. Achterban
o In mei een brief verzonden aan alle ouders/verwanten van locaties op
Goeree-Overflakkee met de vraag om begrip te hebben voor de
maatregelen en respect voor de medewerkers. We moeten het samen
doen!
o De RMR staat vermeld in de nieuwsbrief van ’t Getij
o DE RMR staat vermeld in de nieuwsbrief Kind en Gezin ZHE
7. Werkbezoek
In 2020 heeft er geen werkbezoek plaatsgevonden
8. Thema’s
a. Logeren / deeltijd wonen / wonen
Geen bijzonderheden
b. Wijzigingen zorg
Implementatie Wet Zorg en Dwang
c. Werkplan Gemiva
Het werkplan 2020 is in juni gedeeld met de leden.
d. Vervoer
Blijft een aandachtspunt. Locaties die voor financiering afhankelijk zijn van de
gemeente blijven met een tekort zitten.
9. Gemiva locaties Regio Zuid-Hollandse Eilanden
a.

Regio ZHE in cijfers
Resultaat zorg en vervoer:
Regio: Z plus V min.
Getij: Z kleine plus
Duyt: Z plus V min
Ambulant: Z kleine min
Regenboog: Z kleine plus V stevige min
Verzuim: (ecxl zwangerschap)
Regio: 4,8 %
Getij: 0,9 % (erg laag!)
D’n Duyt: 2,6 %
Ambulant : 3,8 %
Regenboog: 1,4 %

b.

Meerjarenperspectief 2017-2020
Dit is het uitgangspunt voor het regioplan.

c.

Wonen Goeree-Overflakkee:
’t Getij: In de periode medio maart tot medio juni was de locatie niet
toegankelijk voor derden. In deze periode verbleven 7 cliënten bij hun
ouders. Per 1 augustus was er een open plaats bij de bovengroep doordat een
cliënt begeleid ging wonen, per 15 september is deze weer ingevuld.

d.

Dagbesteding volwassenen Goeree-Overflakkee:
o Den Duyt: Na de verbouwing van de keuken is Duyt 4 (woning aan het
plein) niet meer in gebruik. Door minder cliënten gaan ze verder met 3
groepen. Regelmatig zijn cliënten afwezig door Corona gerelateerde
oorzaken. Op 1 dag in de week worden er cliënten van het Thomashuis
opgevangen.
o Bonte Koe: Regelmatig nieuwe aanmeldingen van NAH cliënten, vanuit de
Gemeente weten ze ons steeds beter te vinden.
o Entrez: De extra locatie naast Entrez (ABN-AMRO pand) heeft de naam
Werkbank gekregen. Tot de lunchroom weer open kan blijft deze locatie
op zaterdag gesloten. Door de extra ruimte in het naastgelegen pand
kunnen de cliënten toch hun dagdelen worden aangeboden. De
afhaalmaaltijden op de vrijdag zijn een groot succes.
o Serviceteam De Driehoek: De cliënten die hier werkzaam zijn krijgen hun
basisplek in De Werkbank en blijven wel werkzaamheden doen op de
Bosseschool en het Albeda College.
o Serviceteam Ebbe en Vloed: Gedurende een half jaar is er dagbesteding
boven bij het Trefpunt geweest. Vanaf 1 oktober is deze groep weer naar
beneden gegaan. Er zijn op dit moment 3 groepen. Door alle coronamaatregelen is er wel veel werk weggevallen. Gelukkig is er al wel weer
gestart bij de voetbalvereniging DBGC in Oude Tonge

e.

Kinderdagcentrum Goeree-Overflakkee:
Op dit moment 26 veelal jonge kinderen, veelal in deeltijd.

f.

Ambulante Dienstverlening Goeree-Overflakkee:
Aanmeldingen volwassenen blijven uit, aanmeldingen kinderen komen wel
binnen.

10. Personeel
Vacatures flexwerkers staan structureel uit. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt
om een andere aanpak tot het werven en vooral behouden van gekwalificeerd
personeel. De RMR blijft dit met aandacht volgen.

11. Algemeen
Verder ter tafel kwamen de volgende onderwerpen:
• Routekaart/versoepelingen
• Rol van de Medezeggenschapsraad
• Sluitingsdata 2021
• Aanbesteding Voorne

