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Datum:  5 juli 2022 
Aanvang:  20.30 u.  
 
Aanwezig:  CMR:   De dames Kroon, Loenen en Punter  

De heren Derobertmasure (via Zoom), Hoogstad, Lodewijk, Munters 
en Rexwinkel   

RvB:   Dhr. Gerding en Mw. Lewis 
Ondersteuner:  Mw. Faber  

Afwezig mk: CMR:  De heer Hakkenberg 
 

Verslag:  Corrie Peters 
 

 
1. Opening  
De voorzitter dhr. Hoogstad opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
onveranderd vastgesteld.  
 
2. Kennismaking Marjolijne Lewis –Bestuurder Gemiva en portefeuillehouder Zorg-  
In een kort rondje stellen de CMR-leden en Marjolijne Lewis zich voor. 
Met de komst van de nieuwe bestuurder zal mw. Lewis in principe de Overlegvergaderingen met de 
CMR bijwonen omdat de meeste agendapunten ‘kwaliteit van zorg’ gerelateerd zijn. Dhr. Gerding 
schuift aan bij onderwerpen van organisatorisch/ financiële aard. 
 
3. Concept-verslag overlegvergadering 17 mei 2022.  
Tekstueel: 
Geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: 
Actiepuntenlijst: 
Algemeen: de vergaderdata opnemen in de lijst. 
22-24: Ook de locatiemanager ondertekent de aanvraag voor een eigen LMR-budget. 
Kostendeclaraties van de LMR komen ten laste van het budget van de lokale raad wanneer dit is 
toegekend. Als er geen lokaal budget is toegekend wordt de declaratie via de locatiemanager 
ingediend bij de afdeling financiële administratie. 
 
4. Ingekomen post.  
- Mail Humanitas DMH d.d. 31 mei 2022: vervolg op openbare verzorgingsplaatsen.  
Op dit onderwerp wordt geen actie ondernomen. 
- Mail Desirée Pardon d.d. 13 juni 2022: brief aan cliëntenraden.  
De CMR besluit om niet op het verzoek van de vertrouwenspersonen cliënten -om in een CMR-
vergadering te worden uitgenodigd-  in te gaan. Eerder is de CMR-commissie Kwaliteit al in gesprek 
geweest met de vertrouwenspersonen. De CMR is van mening dat het gesprek over ‘kwaliteit van 
zorg’ in eerste instantie op de locatie (LMR) moet plaatsvinden.  
De bestuurders geven aan dat het zichtbaar maken van de vertrouwenspersonen cliënten de 
aandacht heeft en onlangs aan de orde is geweest in een overleg met de afdeling Communicatie. 
Daarbij opgemerkt dat de rol en positie van de vertrouwenspersonen alsook de klachtenprocedures 
uitgebreid zijn beschreven op de website. De vraag rijst of de informatie ook daadwerkelijk het 
beoogde effect heeft.  
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5. Mededelingen:  
* CMR 
- terugkoppeling Breed overleg RvT d.d. 9 juni 2022.  
De presentatie van en de toelichting op de ‘Visie Medezeggenschap cliënten en verwanten’ is binnen 
het overleg enthousiast ontvangen, gevolgd door een zinvolle discussie waaruit naar voren kwam dat 
er parallellen kunnen worden getrokken met de medezeggenschap van medewerkers 
(Ondernemingsraad). Het vormgeven aan de relatie met de achterban –RMR/ LMR- was hierin een 
belangrijks aspect. Verder kwam de vraag naar voren in hoeverre er een beeld bestaat van de 
toekomstige zorgvragen die op de organisatie afkomen en wat dit betekent voor het zorgaanbod van 
de organisatie. Dit thema wordt geagendeerd op het volgende breed overleg van de RvT met de 
centrale medezeggenschapsorganen.  
- terugkoppeling cliëntenradenbijeenkomst Zorg en Zekerheid d.d. 22 juni 2022.  
De bijeenkomst vond online plaats. Een belangrijk deel van de bijeenkomst betrof de werkwijze rond 
inkoop en de financiering van de zorg. Verder kwamen de vijf kanslijnen uit de nota ‘Transitie naar 
een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ aan de orde. Het meer inhoudelijke thema voor de 
volgende bijeenkomst in november betreft ‘Actuele onderwerpen en knelpunten van de verwanten 
in de zorg’. Dhr. Gerding maakt deel uit van een strategisch overleg met zorgkantoor Z&Z waarin hij 
heeft gepleit om cliënten en verwanten meer te betrekken bij de vertaalslag van de kanslijnen. De 
organisatie is erop gericht deze zo nuchter mogelijke vorm te geven. De vergadering dankt dhr. 
Gerding voor zijn pleidooi bij de zorgkantoren.  
 
* RvB 
- Ontwikkelingen corona.  
Dhr. Gerding brengt verslag uit van het aantal besmettingen van zowel cliënten als van medewerkers 
in de afgelopen periode. Omdat hierin een stijgende lijn is waar te nemen, worden alle besmettingen 
weer geregistreerd en heeft de RvB opnieuw een organisatiebrede mail verstuurd over de 
vooruitzichten t.a.v. coronabesmettingen. Ook worden de voorbereidingen getroffen om de eigen 
teststraat –indien nodig- in gebruik te nemen waarbij medewerkers van het Service Centrum worden 
ingezet zodat begeleidend personeel niet aan de locatie wordt onttrokken. Alle maatregelen zijn 
erop gericht dat medewerkers hun zomervakantie kunnen opnemen. Wanneer de stijgende lijn zich 
doorzet zal de RvB het wekelijks corona-overleg met de CMR (mw. Loenen en dhr. Lodewijk) weer 
oppakken. Vanuit de locatie’s merkt Mw. Punter op dat de brief van de RvB onduidelijkheid en onrust 
oproept. De reacties vanuit de verschillende locaties lopen sterk uiteen.  
- Kwaliteitsjaarverslag Gemiva 2022. 
De bestuurder heeft het jaarverslag inmiddels volgens voorschrift ingediend bij MediQuest.6. 
Jaarrekening Gemiva-SVG Groep 2021.  
De voorzitter vraagt de bestuurder om een toelichting op de jaarrekening. Dhr. Gerding toont zich 
tevreden over het geboekte financieel positieve resultaat over 2021. Dit is voornamelijk te danken 
aan de compensatie van gederfde inkomsten die vanwege Covid-19 door de zorgkantoren zijn 
vergoed. Verder geeft hij een toelichting op –in 2021- getroffen maatregelen t.a.v. meerkosten van 
nieuwbouw en vergoeding van meeruren (in tijd of geld) van medewerkers. De jaarrekening is 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvT) en gedeponeerd bij de betreffende autoriteiten. 
 
Over de jaarrekening heeft de CMR de volgende vragen/ opmerkingen: 
Pag. 3. Eigen vermogen: wat houdt het Bestemmingsfonds in?  
Pag. 4. Positief bedrijfsresultaat: kan een deel daarvan ten goede komen aan de cliënten? 
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RvB: Het bestemmingsfonds (eigen vermogen) is geen vrij besteedbaar bedrag. De groei van het 
eigen vermogen heeft betrekking op de solvabiliteit van de organisatie en houdt in dat er jaarlijks 2 
tot 3 % van de omzet aan wordt toegevoegd, daarbij verwijzend naar het meerjarenperspectief 2022-
2025. De CMR vraagt de bestuurder of een deel van het positieve bedrijfsresultaat ten goede kan 
komen aan de directe kwaliteit van cliëntenzorg en gaat hierover graag de discussie aan.  
RvB: In termen van verlies en winst betekent dit dat de organisatie in praktische zin, in het 
betreffende boekjaar, in de rode cijfers komt. Dit acht de bestuurder niet wenselijk. Wél staat dhr. 
Gerding open voor een éénmalige of structurele verlaging van de genoemde 2 á 3 procent mits de te 
ondernemen acties/ plannen op de lange termijn een duurzaam en besparend effect hebben. CMR 
en bestuurder besluiten om daarover, op een later moment, met elkaar van gedachten te wisselen.   
In brainstormende zin komen er in de vergadering een aantal ideeën naar voren als een –sluitende- 
business case in relatie tot de vijf kanslijnen uit de Transitienota ‘Toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg’. De bestuurders geven aan dat aan het eind van de maand juli de 
richtinggevende ideeën over minstens 2 kanslijnen bij de zorgkantoren moeten worden voorgelegd.  
Om daarbij geen financieel risico te lopen is het van belang dat met directbetrokkenen – managers/ 
stafmedewerkers/ medezeggenschapsorganen- het gesprek over de concretisering van de kanslijnen 
wordt gevoerd.  
RvB en CMR spreken af om in klein comité, op korte termijn, met elkaar in gesprek te gaan over de 
betreffende kanslijnen.  
Pag. 12. Budget voor WLZ-zorg: een toelichting op het verschil van circa € 6 miljoen. 
RvB: dit financieringsverschil vloeit voort uit de nacalculatie van de zorgkantoren. 
Pag. 17. In 2021 was de rente erg laag. Zijn er in 2021 nog acties ondernomen om hypotheken over te 
sluiten? 
RvB: Dhr. Gerding geeft een toelichting op de rentevaste periodes en rentevervaldata met daarbij de 
voor- en nadelen van herfinanciering.  
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen kan de CMR zich vinden in de jaarrekening. 
 
7. Jaarverslag RvB/RvT Gemiva 2021.  
De CMR complimenteert de bestuurder met het verslag.  
Inhoudelijk komt de vraag aan de orde over de wachtlijsten van kinderen en jeugdigen die levenslang 
zijn aangewezen op zorg. Welke rol heeft Gemiva daarin? 
RvB: De rol van Gemiva is daarin beperkt omdat dit sterk afhankelijk is van het beschikbare geld, 
personeel en huisvesting. Daarbij gaat dhr. Gerding in op de opnameplicht binnen crisisregeling met 
daarin de rol voor burgemeesters en psychiaters. Voor het overige is een deel van de hulpvragers –
nog- niet in beeld bij het CIZ en is er een onvolledig beeld van de wachtlijsten binnen de 
Zorgkantoren. Oplossingen worden gezocht in de uit te werken kanslijnen uit de nota ‘Transitie naar 
een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. De discussie rond de kanslijnen maakt duidelijk dat 
zorgvragers en zorgaanbieders de realiteit onder ogen moeten zien en in de toekomt alles minder 
vanzelfsprekend is. Binnen de ontwikkelingen pleit de CMR voor een borging van de basiszorg.  
Qua vormgeving van het jaarverslag merkt de CMR op dat het inhoudelijke verhaal achter de 
feitelijke gegevens in de tabellen wordt gemist en vraagt de bestuurder om dit in een volgend verslag 
op te nemen.  
RvB: Hierin ziet dhr. Gerding meer een rol weggelegd voor de ouderorganisaties en is van mening dat 
binnen de langzaam afbrokkelende zorgsector (gebrek aan capaciteit) scherp toezicht op de toegang 
tot het zorgsysteem een voorwaarde is. Hierin speelt de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en 
de verwant een belangrijke rol. De voorzitter sluit het onderwerp af met de opmerking dat dit 
onderwerp binnen de discussie over strategie en zorgontwikkeling dient plaats te vinden.  
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Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen kan de CMR zich vinden in het jaarverslag. 
 
8. Het anti-rokenbeleid van Gemiva. (conceptversie 8 juni 2022)  
Zoals binnen eerdere discussies over het rookbeleid stelt Mw. Punter kort de eigen regie van de 
cliënt aan de orde.  
RvB: Vanuit de organisatie wordt aan een rokende cliënt met een zekere regelmaat op respectvolle 
manier de risico’s van roken onder de aandacht gebracht omdat de organisatie ook zorg draagt voor 
een veilige werkomgeving voor medewerkers.  
De CMR vraagt de bestuurder om deze passage –het op een respectvolle manier stellen van de vraag 
aan de cliënt om te stoppen met roken- op te nemen in het beleid, daarbij opmerkend dat het gaat 
om de dialoog. Mét deze toevoeging kan de CMR zich vinden in het aangepaste anti-rokenbeleid.  
Dhr. Gerding bedankt de CMR voor de reactie en zal de versie –met daarin opgenomen de 
aanbeveling van de CMR- voorleggen aan de Ondernemingsraad.  
 
9. Commissie Kwaliteit.  
- Het commissieverslag dd. 19 mei 2022 is ter informatie bijgevoegd aan de vergaderstukken. 
- In het commissie-overleg van 13 oktober as. komt het thema ‘Dit vind ik er van’ aan de orde. 
- Hoe verder met de nota ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’: dhr. Gerding 
voert binnenkort (zoom)overleg met directbetrokkenen binnen de organisatie over het concretiseren 
van twee van de vijf kanslijnen en vraagt of er 2 CMR-leden willen aansluiten bij dit overleg. Dhr. 
Hoogstad en mw. Loenen zijn bereid om deel te nemen aan het overleg. Hierna zal de commissie –in 
aanwezigheid van mw. Lewis- een aantal uitwerkingsvoorstellen van de kanslijnen opstellen en 
inbrengen in de CMR-vergadering.  
 
10. Commissie Communicatie.  
N.a.v. het breed overleg van 9 juni jl. heeft de CMR besloten in het najaar van 2022 contact op te 
nemen met de RMR-en om vanuit de CMR een vergadering bij te wonen. In een later stadium wordt 
contact gezocht met LMR-en. De CMR wil de RMR-en/ LMR-en de vraag voorleggen hoe –gezien 
vanuit de medezeggenschap- de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. De verkregen en 
gebundelde informatie vanuit de achterban moet leiden tot het formuleren van een aantal 
medezeggenschapsthema’s voor de Overlegvergadering van de CMR en RvB.  
In het kader van dit voornemen informeert de CMR bij de bestuurder naar de mogelijkheid om 
eveneens vanuit de CMR het overleg Regiodirecteuren bij te wonen. 
RvB: Dhr. Gerding kan zich vinden in de voorstellen van de CMR en geeft aan dat de regiodirecteuren 
elke zes weken overleg voeren.  
 
11. Rondvraag en sluiting. 
Mogelijke thema’s voor de Gemiva-Nieuwsbrief worden geïnventariseerd:  

- Rol cliëntvertrouwenspersonen 
- Anti-rokenbeleid 
- Toekomstbestendige gehandicaptenzorg 

 
Met dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
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Werkafspraken CMR-RvB  
 

Nr. d.d. Omschrijving Actie Wanneer 

15-17 17 november Uitnodigingen zorgkantoren aan CMR 
doorsturen per mail 

GG PM 

16-32 15 november Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten 
markeren als deze aan CMR worden 
voorgelegd 

GG PM 

17-04 28 maart Concept-verslagen CMR na akkoord 
voorzitter en secretaris op website 

GG PM 

 
 
Actiepunten CMR per 17 mei 2022 
 

Nr. d.d. Omschrijving Actie Wanneer 

21-19 18 mei CMR betrekken bij evaluatie Dichtbij in de 
Rijnstreek 

GG Januari ‘23 

21-25 30 november CMR via halfjaarrapportages informeren over 
uitvoering meerjarenplan 2022-2025 en krimp 
formatie 

GG September ‘22 

22-03 1 februari Opstellen werkwijze communicatie RMR-LMR Cie. Comm. PM 

22-05 1 februari Praktijkvoorbeelden rookafspraken cliënten Cie. Comm. Nazomer ‘22 

22-08 22 maart Aangepaste versie Het anti-rokenbeleid van 
de Gemiva-SVG Groep voorleggen aan LMR-en 

GG Kwartaal 3-
2022 

22-15 22 maart Klachten Jaarverslag Klachtenfunctionaris 
categoriseren in jaarverslag 2022 

GG PM 

22-20 17 mei Informeren bij KansPlus naar invloed op 
transitienota 

Mw. Kroon Mei ‘22 

22-21 17 mei -Uitnodigen Zorg & Zekerheid binnen CMR-
vergadering m.b.t. transitienota 
- Dhr. Van Broekhoven (VGZ) aanwezig in 
CMR-vergadering 27 sept. as. 

GG Mei ‘22 

22-23 17 mei Opstellen profielen CMR-zetels CMR Medio ‘2222-2 

22-25 5 juli RvB en CMR: zoomoverleg in klein comité 
overleg kanslijnen 

RvB/ CMR PM 

22-26 5 juli Anti-rokenbeleid: aanbeveling CMR opnemen 
en voorleggen aan OR 

RvB  

 
 


