
Notulen CCR vergadering 13 november 2017 

Aanwezig: Jos Stegeman, Clemens Piena, Carla Groenendal, Eelco Geleijnse, Jan de Borst, Karel Jan              

Matthijs, Erna Zandvoort-de Keizer 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

Er worden geen punten toegevoegd. 

 

2. Mededelingen. 

Voor de bijeenkomst over mentorschap en bewindvoering in november hebben Carla en Karel Jan 

zich aangemeld. 

Voor de thema avond 18+ heeft Jos zich aangemeld. 

 

3. Vaststellen notulen en actielijst 9 oktober. 

N.a.v. geeft Jan door niet naar de bijeenkomst in Dordrecht te zijn geweest van 26 oktober in het 

kader van de WMO omdat hij geen antwoord kreeg op verzonden mailberichten en dus niet wist of 

het al dan niet door ging. 

2 November is Jos wel geweest, de conclusie was dat ook zij zoekende zijn en vanuit de gemeente 

Dordrecht nog een jaar bestaansrecht hebben gekregen. 

 

4. Post: inkomend en uitgaand. 

Uitnodiging voor een thema avond over mentoraat en bewindvoering. 

Uitnodiging voor een thema avond over 18+, ouders met kinderen met een beperking. 

 

5. Voorbereiding vergadering met bestuurder. 

De bestuurder wordt gevraagd naar zijn inbreng op de Adviesradendag van 16 november. 

Omdat de CCR al geruime tijd zoekende is hoe zij haar cliënten kan vertegenwoordigen heeft zij haar 

licht opgestoken bij andere organisaties. De ervaring vanuit die contacten is dat iedere organisatie 

zoekende is sinds de nieuwe zorgwet haar intrede deed en  de rol van de gemeente groot is 

geworden. 

Vastgesteld wordt dat Nederland in z’n geheel nog bar weinig gedaan heeft met het VN verdrag voor 

de rechten van de mens met een beperking. Is dit misschien een punt om aan te werken in 

samenspraak met meerdere organisaties? Moeten we misschien wel samenwerking zoeken met 

andere organisaties? 

Het is wel van belang dat er medezeggenschap gerealiseerd wordt voor belangengroepen om van 

daaruit beleid te beïnvloeden maar het knelpunt blijft: aanbesteding versus beleid. 

De gemeente Dordrecht geeft aan dat de discussie niet alleen binnen de raad gevoerd moet worden 

maar dat er gezocht moet worden naar verbinding in het sociaal domein. 

Waar liggen kansen: 

 Het verkrijgen van voldoende info 

 Invloed uitoefenen op beleid. 

 Door wetswijziging hopen op een juridische status medezeggenschap WMO. 

 

Carla haalt een artikel aan uit  het autisme tijdschrift  waar gesproken wordt over samen optrekken 

van diverse organisaties om slagvaardiger te kunnen handelen in het nog beter behartigen van de 

belangen van de cliënten. 

De CCR is van mening dat dit een landelijke aanpak vraagt en MEE nl had hiermee al aan de slag 

moeten gaan.  

 



 

6. Doornemen organisatie Adviesradendag 16 november 2017 

Omdat in de presentatie van LSR niet duidelijk is dat alle gemeenten anders georganiseerd zijn zal Jos 

dat in zijn inleiding aankaarten. Het is de bedoeling dat na de presentaties in groepjes wordt 

doorgesproken. De CCR leden zullen voor schriftelijke vastlegging zorgen en brengen dit plenair naar 

voren. 

 

7.Rondvraag. 

Door het vertrek van Erna wordt de  vertegenwoordiging van CCR leden in Adviesraden aangepast: 

Jan schuift aan in adviesraad Drechtsteden 

Karel Jan schuift aan in adviesraad Midden Holland 

 

 

 


