Notulen CCR vergadering 11 september 2017
Aanwezig: Jos Stegeman, Clemens Piena, Carla Groenendal, Eelco Geleijnse, Jan de Borst, Karel Jan
Matthijs, Sandra Makkreel, Erna Zandvoort-de Keizer
1. Opening en vaststellen agenda.
Een kort voorstel rondje aan elkaar als kennismaking met het nieuwe CCR lid vormt de opening van
deze vergadering.
Aan de agenda worden toegevoegd:
 Verslag van Jos m.b.t. de benoeming van twee nieuwe leden R.v.T en van zijn gesprek met de
bestuurder.
 Brief vanuit de Adviesraden en CCR aan de gemeenten m.b.t onafhankelijke
cliëntondersteuning
 Overleg met de R.v.T op 28 september.
2. Mededelingen.
3. Notulen en actielijst.
De notulen worden goedgekeurd.
n.a.v. de actielijst meldt Jos:
contact gehad te hebben met de voorzitter van het LPC. Jos heeft aangegeven dat vanuit onze CCR
er verder geen inspanning meer wordt verricht voor het LPC omdat wij genoeg intern te doen
hebben. Begrip hiervoor van de kant van het LPC en afgesproken is om over een half jaar nog eens
contact op te nemen met elkaar.
6. Voorbereiding vergadering met de bestuurder.
Jos doet verslag van een gesprek wat hij heeft gehad met de bestuurder en waarin de bestuurder zijn
verwachtingen heeft uitgesproken t.a.v. het functioneren van de CCR. Jos heeft hem uitgenodigd dit
in deze vergadering aan de gehele CCR kenbaar te maken.
Er ontstaat opnieuw een discussie over de vraag: “wie zijn onze cliënten?”
Deze vraag zal ook gesteld worden aan de bestuurder en tevens zal de CCR aangeven dat zij info
verwacht van de bestuurder m.b.t. de cliënten van MEE.
Doorgaand op de vraag over wie zijn onze cliënten werd aan de hand van een praktijk voorbeeld
duidelijk dat het allemaal erg diffuus is.
Voorgesteld wordt om ons eens te laten voorlichten door een buitenstaander m.b.t. de huidige
situatie. Mogelijk dat het LSR ons van dienst kan zijn. Jan heeft korte lijntjes richting LSR en zal
informeren naar de mogelijkheden.
Voor de radendag in september met de R.v.T zal de CCR één vraag op tafel leggen:
Hoe ziet de R.v.T de positie van de CCR in het huidige tijdsgewricht?
Het is wel goed om dit voor te bereiden.
Er is in deze vergadering zoveel tijd gaan zitten in het voorbereiden van de vergadering met de
bestuurder dat de overige onderwerpen niet meer aan bod zijn gekomen.

Nog wel is besloten het versturen van de brief m.b.t de onafhankelijke cliëntadviseur voorlopig op te
schorten totdat er meer duidelijkheid is over de cliënt vertegenwoordiging binnen MEE Plus.

Volgende vergadering is op 9 oktober

