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1. Opening en mededelingen
Annemarie opent de vergadering met de mededeling dat Edith ons in de steek heeft gelaten.
Annemarie en Lia vragen nogmaals aan Maria om te zorgen voor een notulist. Lia heeft nu al drie
vergaderingen genotuleerd. Sascha notuleert deze vergadering.
Lia is samen met Janneke Sparreboom uitgenodigd door Omroep Flevoland om mee te praten over
de week van de zorg, van Omroep Flevoland.
2. Vaststelling conceptverslag januari, actielijst januari en definitief verslag december
Lia heeft de notulen van januari aangepast waar het gaat over scootmobielen.
Op de eerste bladzijde is de opmerking van Donar over medezeggenschap niet goed weergegeven.
Zijn opmerking had betrekking op de Wmcz (Wet medezeggenschap zorginstellingen). Sinds de
transitie wordt de medezeggenschap niet meer geheel door deze wet geregeld, maar door de WMO
en de verordeningen die gemeenten daarvoor opstellen. Cliëntenraden moeten er alert op zijn dat
zorginstellingen de medezeggenschap opnieuw goed regelen. Dat geldt voor alle zorginstellingen,
niet alleen de GGZ instellingen.
3. In- en uitgaande post
Geen opmerkingen

4. Diverse uitnodigingen: carrousel week van de zorg, week van de psychiatrie, wmo-raden
overleg, cliëntenraad woonzorg Flevoland
Week van de zorg, wie gaat waar naartoe?
16 maart
Zuiderzeewijk Onno
17 maart
Hanzeborg
Ankh
18 maart
Waterbever
Tessie
19 maart
Windhoek
Lia
20 maart
Atolplaza
Janny
De bijeenkomsten zijn van 16.00- 19.00 uur
Week van de psychiatrie
Donderdag 26 maart in de Zuiderzeewijk. Er meldt zich nog niemand om daar naartoe te gaan.
Wmo-raden overleg
Voorheen werd een Wmo-raden overleg door CMO georganiseerd. Dit gebeurt nu niet meer. Lia
neemt contact op met CMO om te vragen hoe dat zit. Peter gaat namens de jeugd cliëntenraad naar
dit overleg. Hij gaat ook namens de Wmo-raad.
Cliëntenraad Woonzorg Flevoland
Annemarie en Lia zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
5. Terugblik PGB bijeenkomst
Tijdens de PGB bijeenkomst van Per Saldo werd duidelijk dat gemeente Lelystad het overgangsrecht
niet goed uitvoert. Lia schrijft hiervoor een ongevraagd advies aan de gemeente.
6. Overgangsrecht
Zie punt 5.
7. Mantelzorgcompliment
2094 inwoners van Lelystad hebben vorig jaar een mantelzorgcompliment gekregen. De gemeente
heeft die gegevens van de SVB gekregen. De gemeente heeft dit geld nu en kan dat besteden aan het
ontlasten van mantelzorgers. Lia wil graag ideeën aanleveren aan de gemeente, Onno vindt dat de
gemeente met ideeën moet komen. Uit de discussie die volgt blijkt al dat mantelzorgers liever geld
hebben dan cadeaubonnen of een activiteit. Wel is er zorg of het geld ook altijd bij de juiste
personen terecht komt.
Naar aanleiding van de discussie ontstaat het idee om Maria van de Bremer uit te nodigen voor de
volgende vergadering om te praten over:
- Mantelzorgcompliment
- Rooster van aftreden
- Huishoudelijk reglement / wat is de status van de Wmo cliëntenraad?
- Doven en blinden, wordt daar wel aan gedacht?
8. Folder
De folder ziet er goed uit.
Ramen zemen moet eruit.
We kiezen ervoor om 1 folder te maken over de cliëntenraad. En de andere folder, waar informatie
van de gemeente in staat, moet de gemeente zelf uitgeven. Lia stuurt de folder naar Maria om te
laten zien hoe wij graag willen dat ze de informatie brengen.

9. Rondvraag
Hermann: mogen woningaanpassingen zowel binnen als buiten de woning?
Peter vraagt aandacht voor het leerlingenvervoer.
Hennelou merkt op dat het geen manier van doen is om ons in de hal te laten wachten en dat zijn we
allemaal met haar eens.
Tessie laat weten dat er donderdagavond een sessie is over de veiligheidsnota. Zij gaat daar naartoe.
Om 11.30 sluit Annemarie de vergadering en ontvangen we Richard Kooij en André van Schaik van
Centrada.
Centrada bezit 8700 woningen in Lelystad. Voornamelijk eengezinswoningen en ook appartementen.
De meeste woningen vallen onder de sociale woningbouw. De thema’s voor de komende jaren zijn:
- Verduurzamen, de ambitie is om het energielabel van C naar B te krijgen
- Vergrijzing
- Bezuiniging
- Leefbaarheid, o.a. door renovaties en kluswinkels
Door veranderingen in de maatschappij en de zorg blijven mensen steeds langer zelfstandig wonen.
Centrada gaat dit jaar in beeld brengen welke vraag er komt uit de doelgroep wat betreft de
kwantiteit en kwaliteit van de woningen. Centrada maakt afspraken met gemeente, zorgpartijen en
welzijnspartijen over bijvoorbeeld clustering van woningen rondom voorzieningen.

