CCR verslag 8 mei 2017
Aanwezig: Jos Stegeman; Carla Groenendal; Eelco Geleijnse; Karel Jan Matthijs; Sandra Makkreel;
Erna Zandvoort-de Keizer
Afwezig met kennisgeving: Clemens Piena
Opening en vaststelling agenda:
Omdat dit voor Sandra de eerste vergadering is beginnen we met een rondje voorstellen aan elkaar.
Aan de agenda wordt toegevoegd: LPC, KTO,interview verzoek van Mike Vink, student VU.
Bijeenkomsten:
De reminder van Karel Jan betreffende een bijeenkomst op 16 mei in Gouda vanuit Zorgbelang
wordt gemaild aan de CCR leden.
Voorbereiding brief aan gemeenten
De brief aan de gemeenten/wethouders kan nog niet gepresenteerd worden aan de bestuurder wel
wordt aangegeven dat er contact gezocht wordt met Manon voor een lijst van opdrachtgevers zijnde
gemeenten waar MEE een contract mee heeft.
Daarnaast is besloten dat er vanuit de CCR een universele brief gaat naar de adviesraden. De
betreffende brief wordt in concept gestuurd naar de coaches, hen wordt gevraagd te reageren en de
eventuele op- en aanmerkingen worden verwerkt waarna de brief officieel wordt. De adviesraden
verzenden de brief dan naar de wethouders van de gemeenten die horen bij hun adviesraad regio en
een contract hebben met MEE. Vanuit die verzending proberen zij in contact te komen met de
betreffende wethouders. De CCR afgevaardigden binnen de adviesraden blijven zo op de hoogte van
het verloop van het proces en koppelen eventuele problemen terug naar de CCR.
In de vergadering van 10 juli wordt gekeken naar de stand van zaken en het streven is de brief begin
september, via de adviesraden, te versturen naar de wethouders.
Bevestiging invulling vergadering 26 juni:
Deze vergadering staat in het teken van de zienswijze op de adviesraden vanuit
bestuurder,management, coaches en CCR.
Nieuws vanuit de adviesraden:
Eelco zal het contactvoorstel (iedere adviesraad een eigen mailadres) uitleggen in de vergadering
met de bestuurder.
De adviesraad AV blijkt al stappen te hebben ondernomen richting wethouders om met hen in
contact te treden. Karel Jan krijgt van Jos door wanneer de eerstvolgende AV adviesraadvergadering
is om daar aan te schuiven.
De adviesraden worden door de CCR vertegenwoordigers uitgelegd aan Sandra.

Volgende vergadering is 26 juni.

