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Cliëntenraadsvergadering
Ook in het afgelopen halfjaar hebben de
cliëntenraadsvergaderingen middels
Microsoft Teams plaatsgevonden. Nu
verschillende leden van de raad
gevaccineerd zijn hopen we snel weer fysiek
op ’t Dek te kunnen vergaderen.

Nieuwbouw
Begin april heeft ons oudste lid mw.
Doorman, onder toeziend oog van wethouder
Verweij, het teken mogen geven voor de start
van de heiwerkzaamheden. Een bijzonder
moment voor ons als raad, aangezien we
zeer nauw betrokken zijn bij besluiten die
genomen worden wat betreft de nieuwbouw.

CR-adviezen aan de bestuurder
In de periode van december 2020 tot en met
mei 2021 heeft de cliëntenraad desgevraagd
door de bestuurder advies uitgebracht over
de volgende onderwerpen:
Alarmering
De cliëntenraad heeft een positief
(verzwaard) advies gegeven over de
aanpassing wat betreft de alarmering. Er
werd extra aandacht gevraagd voor de
veiligheid van de sleutelkastjes
RvT leden dhr. Heijstek en dhr. Verweij
De cliëntenraad heeft een positief advies
gegeven voor de benoeming van dhr.
Heijstek en dhr. Verweij.

Strategische visie ‘Waardevol betrokken’
De raad heeft een positief advies gegeven
inzake de strategische visie op cultuur en
organisatie. Wat de vormgeving betreft staat
er een evaluatiemoment ingepland in oktober
2021
Rookverbod
Er is een positief verzwaard advies
uitgebracht voor de uitbreiding van het
rookverbod.
Begroting Huis ter Leede 2021
De raad is akkoord gegaan met de
voorgestelde begroting voor 2021.
Indicatoren basisveiligheid verslagjaar 2020
Naast het positieve advies is er geadviseerd
om de twee keuze-indicatoren decubitus en
continentie mee te nemen in het verslag van
2020.
WZD-functionaris
Na kennis gemaakt te hebben met de
kandidaat is de raad over gegaan tot het
geven van een positief advies voor de
benoeming van de WZD-functionaris.
Informatieverstrekking cliënten
De raad heeft een positief advies uitgebracht
inzake de voorgestelde werkwijze om
informatie te verstrekken aan cliënten of hun
contactpersonen.
Eten en drinken in de nieuwbouw
Er is een positief advies uitgebracht voor de
wijze waarop eten en drinken genuttigd kan
worden in de nieuwbouw.
Zorg in de laatste levensfase
De raad is zelf betrokken geweest bij de
totstandkoming van de notitie. Er is dan ook
een positief advies uitgebracht.

Particuliere tarieven 2021
Er is een positief advies uitgebracht op de
voorstelde wijzigingen van de particuliere
tarieven.

Met behulp van een panel kan er in sommige
situaties gevraagd worden om een mening,
zodat de raad aan de hand hiervan haar
beslissing kan nemen. Binnenkort ontvangt u
meer informatie wat betreft het aanmelden
voor het panel.

Benoeming en ontslag van
cliëntenraadsleden
De huidige manier van werken blijft
ongewijzigd. De leden worden benoemd en
indien nodig ontslagen in samenspraak met
de bestuurder van Huis ter Leede.

Kennismaking RvT

Ondersteuning CR
De raad is akkoord gegaan met het profiel en
het voorstel van de bestuurder om een
ondersteuner te zoeken, aangezien de
huidige zal vertrekken. De nieuwe
ondersteuner, Guillian Bendanon, is
inmiddels aangesteld.

Vertrek en komst leden
In de afgelopen maanden heeft de raad
afscheid genomen van dhr. Broerse en dhr.
Streefkerk.

Tijdens de vergadering van 11 mei heeft de
raad kennisgemaakt met mw. Noorthoek en
dhr. Heijstek van de Raad van Toezicht. Er is
besloten dat beide raden tweemaal per jaar
van gedachten wisselen aangaande een
bepaald thema.

Vacature voorzitter
Na het vertrek van mw. Van der Leeden is de
raad nog op zoek naar een voorzitter voor de
cliëntenraad. Wilt u ons team komen
versterken (als voorzitter of als lid) of kent u
iemand die mogelijk interesse heeft? Neem
dan contact op met de raad door een e-mail
te sturen naar clientenraad@huisterleede.nl

Begin maart mocht de raad mw. Sterenborg
van harte welkom heten als nieuw lid. We
wensen mw. Sterenborg al het nodige toe
voor de vertegenwoordiging van de cliënten
van Huis ter Leede.

Bezoek huiskamerbijeenkomsten
In de komende tijd zal er weer gestart worden
met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten. De leden van de raad zullen
bij verschillende vergaderingen aansluiten.

Heeft u specifieke wensen voor of ideeën
over de nieuwbouw van Huis ter Leede en
kunnen wij u hierbij als cliëntenraad helpen?
Maak dan uw idee(ën) of wensen kenbaar
aan de cliëntenraad:

Cliëntenpanel
Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van
een cliëntenpanel waaraan de cliëntenraad
vragen kan stellen omtrent de zorg voor u als
cliënt of voor onze cliënt waar u eerste
contactpersoon van bent. Als raad vinden we
het van belang om in nauw contact te staan
met de cliënten van het huis om ze zo op de
juiste manier te kunnen vertegenwoordigen.

clientenraad@huisterleede.nl

