
 

 
 
Agenda overlegvergadering Centrale Medezeggenschapsraad – RvB  
op dinsdag 15 september 2020, Servicecentrum Gouda 
 
Het vooroverleg van de CMR vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur 
 
Aanvang overlegvergadering: 20.30 uur 
Plaats: vergaderzaal begane grond, gebouw 1A, Bleulandweg 1A, Gouda 
 
1.   Opening  
Welkom, in het bijzonder aan mevrouw Kroon en de heer Lodewijk (open stoel). Vaststelling van de 
agenda. 
 
2a.   Verslag overlegvergadering 30 juni 2020  
Het conceptverslag met de actiepunten is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling. 
 
2b.   Verslag (extra) overlegvergadering 25 augustus 2020 
Het conceptverslag is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling 
 
3.   Ingekomen post en mededelingen 
- stand van zaken voordracht lid RvT 
 
4.   Ontwikkelingen Covid 
In de bijgevoegde notitie wordt ingegaan op de stand van zaken (besmettingen, opschaling 
ondersteuning, eerste reacties op vragenlijsten ervaringen en rol CMR in aanvraag compensatie 
omzetderving). Ter bespreking  
 
5.   Bestuurlijk Kwaliteitsverslag Gemiva-SVG Groep 2019 
Zoals het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg verlangt, is ook over 2019 een BKV opgesteld. Vanwege 
corona is de aanleverdatum verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De CMR wordt 
gevraagd een reactie op het concept BKV te geven, die dan als aparte paragraaf in de te deponeren 
tekst wordt opgenomen. Ter bespreking en ter aanvulling. 
 
6.   WMCZ 2018 
De vanuit de CMR ingestelde werkgroep (de heren Hakkenberg, Hoogstad, Munters, Rexwinkel) heeft 
met de RvB overleg gevoerd over de reglementen die als gevolg van de vernieuwde Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018) moeten worden opgesteld. Ook is over 
andere relevante aspecten van gedachten gewisseld. Bijgevoegd zijn een reglement voor de CMR, 
een modelreglement voor de overige raden, een model-huishoudelijk reglement, een overzicht van 
de ‘invulling’ van de huidige ‘structuur’ en een memo met enkele overdenkingen. Ter bespreking. 
 
7.   Afschaffing zorgovereenkomsten ZIN 
In het kader van de vermindering van de administratieve lastendruk wordt de CMR gevraagd te 
adviseren over het voorgenomen besluit om de zorgovereenkomst voor zorg in natura af te schaffen 
en te vervangen door een informatiebrief. Zie de bijgevoegde toelichting en de informatiebrief met 
bijlage. Ter advisering. 



 
8.   Verslaglegging Gemiva-SVG Groep 2019 
Bijgevoegd zijn de Jaarrekening Gemiva-SVG Groep 2019 en het Verslag RvB en RvT Gemiva-SVG 
Groep 2019. Ter bespreking. 
 
9.   Rondvraag en sluiting 
 

Groslijst nog te agenderen onderwerpen 2020 
1. Evaluatie Go4Jeugd 
2. Evaluatie MijnDossier 
3. Evaluatie Algemene Nieuwsbrief 
4. Evaluatie bejegening: effect van inzet werkgroep en ervaringen op de locaties m.b.t. de 

bejegeningkoffer 
5. Verslagen klachtenfunctionaris eerste en tweede kwartaal 2020 
 


