
 
 
 

 

Overzicht rechten LMR, RMR en CMR 
 

 

Rechten  LMR  
Lokale Medezeggenschapsraad 

RMR  
Regio Medezeggenschapsraad 

CMR  
Centrale Medezeggenschapsraad  

Ongevraagd 
adviesrecht 
Over (alle) onderwerpen die 
voor cliënten van belang zijn. 

(Artikel 9 WMCZ 2018) 

De raad is bevoegd de 
locatiemanager ongevraagd te 
adviseren over (alle) 
onderwerpen die voor de cliënten 
van de locatie van belang zijn. 
Voorbeeld: 

 Begeleiding 

 Voeding 

 Veiligheid 

 Ontspanning 

 Roostering 

 Zorgverlening 

De raad is bevoegd de regio 
directeur ongevraagd te adviseren 
over (alle) onderwerpen die voor de 
cliënten binnen de regio van belang 
zijn. 
Voorbeeld: 

 Vervoer naar dagbesteding 
binnen de regio 

 Inzet vrijwilligers binnen de 
regio 

 Grote veranderingen in de 
zorg binnen de regio 

De raad is bevoegd de instelling/Raad 
van Bestuur ongevraagd te adviseren 
over (alle) onderwerpen die voor alle 
cliënten van belang zijn. 
Voorbeeld: 

 Informatievoorziening naar 
cliënten en verwanten 

 Evaluatie van ingestelde 
regelingen/beleid voor heel 
Gemiva 

Adviesrecht  
Over elk voorgenomen 
besluit rondom: 

(Artikel 7 WMCZ 2018) 

Een gehele of gedeeltelijke 
beëindiging dan wel een 
belangrijke uitbreiding van de 
zorgverlening binnen de locatie. 
Voorbeeld:  
Stopzetten of uitbreiden van een 
deel van de dagbesteding binnen 
de locatie. 
Sluiting of verhuizing van een 
locatie. 
 
 

Een gehele of gedeeltelijke 
beëindiging dan wel een belangrijke 
uitbreiding van de zorgverlening 
binnen de regio. 
Voorbeeld:  
Stopzetten of uitbreiden van een 
deel van de dagbesteding binnen de 
regio. 
Sluiting of verhuizing van meerdere 
locaties binnen de regio. 
 

Een wijziging van de doelstelling of de 
grondslag van de instelling. 
 
Een fusie of duurzame samenwerking 
waarbij de instelling is betrokken. 
 
Een overdracht van de zeggenschap 
over de zorg of een onderdeel 
daarvan. 
 
Een profielschets voor de benoeming 
van de leden van het toezichthoudend 



 
 
 

 

Een belangrijke wijziging in de 
organisatie van de zorgverlening 
binnen de locatie. 
Voorbeeld: 
Overgang naar een zelfsturend 
team binnen de locatie 
Gaan werken met andere 
roostertijden 
Andere organisatie en/ of 
invulling van de activiteiten op de 
dagbesteding 
 
De selectie en benoeming van 
een nieuwe locatiemanager.  
 
 

 

 

Een belangrijke wijziging in de 
organisatie van de zorgverlening 
binnen de regio. 
Voorbeeld: 
Wijziging aantal locatiemanagers 
binnen de regio   
Overgang naar zelfsturende teams 
binnen de regio 
 
Het algemene huisvestingsbeleid 
van woonlocaties binnen de regio, 
alsmede een ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van meerdere 
woonlocaties binnen de regio. 
 
De vaststelling van de begroting en 
de jaarrekening van de regio 

orgaan en de leden van het bestuur 
van de instelling. 
 
De vaststelling van de begroting en de 
jaarrekening van de instelling. 
 
Het algemene huisvestingsbeleid van 
een instelling die erop is ingericht 
cliënten langdurig te laten verblijven, 
alsmede een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling waarin deze cliënten 
verblijven. 
 
Een profielschets voor het benoemen 
van functionaris Wet zorg en dwang 
(Wzd). 

Instemmingsrecht 
Voor elk door haar 
voorgenomen besluit inzake: 

(Artikel 8 WMCZ 2018) 
 

Een sociaal plan voor cliënten in 
geval van een ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van de woonlocatie. 
 
De inrichting van voor de 
zorgverlening bestemde ruimtes 
bij ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van de 
woonlocatie. 
 
De selectie en benoeming van de 
onafhankelijke ondersteuner van 
de raad. 

Een sociaal plan voor cliënten in 
geval van een ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van (een of) * meerdere 
woonlocaties binnen de regio.  
*Als er geen lokale raad is kan er 
binnen de regio afgesproken 
worden dat de RMR deze rechten 
vormgeeft. 
 
 
De selectie en benoeming van de 
onafhankelijke ondersteuner van de 
raad.  

De medezeggenschapsregeling op 
basis van de Wmcz 2018  
 
Regelingen op basis van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg,  
 
Andere voor (alle) cliënten geldende 
regelingen. 
 
Een profielschets voor het benoemen 
van de klachtenfunctionaris 
 
De procedure voor het opstellen en 
bespreken van zorgplannen. 



 
 
 

 

 
Het algemene beleid rondom 
voedingsaangelegenheden, 
geestelijke verzorging, 
recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en 
maatschappelijke bijstand. Als dit 
lokaal wordt bepaald. 
(Woonlocaties) 
 
Voorbeeld: 
Verandering van het beleid en de 
afspraken op de woning rondom 
de maaltijden 
Verandering van het beleid en de 
afspraken op de woning rondom 
recreatiemogelijkheden. 
 
Een sociaal plan voor cliënten in 
geval van een ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van de woonlocatie. 
 
De inrichting van voor de 
zorgverlening bestemde ruimtes 
bij ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van de 
woonlocatie. 

 
Het algemene beleid rondom 
voedingsaangelegenheden, 
geestelijke verzorging, 
recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en 
maatschappelijke bijstand. Als dit 
binnen een regio wordt bepaald 
(Woonlocaties) 
 
Voorbeeld: 
Verandering van het beleid en de 
afspraken op de woningen binnen 
de regio rondom de maaltijden 
Verandering van het beleid en de 
afspraken op de woningen binnen 
de regio rondom 
recreatiemogelijkheden. 

 
Het algemene beleid rondom 
kwaliteit, veiligheid en hygiëne. 
 
Het algemene beleid rondom de 
toelating van cliënten tot de 
zorgverlening en beëindiging daarvan. 
 
Het algemene beleid rondom 
voedingsaangelegenheden, 
geestelijke verzorging, 
recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en 
maatschappelijke bijstand.  
Indien dit centraal wordt bepaald. 
(Woonlocaties)  
 
 

Bij de rechten voor de woonlocaties gaat het om locaties die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan dus niet om wonen 
binnen de ambulante dienstverlening en het gaat dan dus ook niet om dagbestedingslocaties. 


