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JHAanwezig namens LCR: Jolanda van Marwijk, Annie van den Berg, Jan Paul 
Aanwezig namens SSZ:  Jeanette Horlings-Koetje 
Afwezig:   - 
Genodigd:   - 
Verslaglegging:  Corine Elings 
 
 

ACTIELIJST 
 

 
 

BESLUITENLIJST 

Nr. Omschrijving Datum 

01 Opening 
Jolanda opent de vergadering.  

22-06-22 

02 Mededelingen 
a. Ontwikkelingen locatie Andalhof 
Jeanette informeert dat Karin Scholten onze organisatie heeft verlaten. Per 15 
augustus start een nieuwe gebiedsmanager: Chantal Peelen. Op 1 juli start een 
nieuwe zorgcoach: Nicole Gerritsen, zij is leidinggevende van de medewerkers.  

22-06-22 

03 Actie- en besluitenlijst 2 maart 2022 
Actienummers 2, 3 en 7 zijn gereed. 
 

22-06-22 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum 
gepland 

Datum 
gereed 

Status 

2 Agenda volgende vergadering: hoe 
maken we kennis met nieuwe 
bewoners.  

Corine Juni  Gereed 

3 Ruimte voor scootmobiel is erg vol. Karin Juni   Gereed 
4 Signaal omtrent eten: 

 Eten gaar koken 
 Eten bezorgen 
 Verpakking van de maaltijden 

Karin Juni  ~ 

5 Mogelijkheden tot wederom 
evalueren van de was 

Karin/Jeanette Juni  ~ 

6 Uitzicht op grote schuur aanpakken. Karin 
Pieter 

Juni  ~ 

7 Vrijhouden van kentekengebonden 
parkeerplaatsen. 

Karin Juni  Gereed 

8 Checken bij Pieter of in de nieuwe 
bergruimte (rolcontainers) ook 
fietsen geplaatst kunnen worden. 

Jeanette Augustus  + 

9 Gemeentenieuws huis-aan-huis 
bezorgen. 

Corine augustus  + 
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Naar aanleiding van: 
Actienummer 3: er komt een extra bergruimte op de plaats waar nu de abri 
staat. Daar komen de rolcontainers in en wellicht dat er ook plaats is voor de 
fietsen. Dit laatste checkt Jeanette bij Pieter. Hiermee wordt ruimte 
gewonnen in de ruimte voor de scootmobiels.  
 
Actienummer 4 en 5: Jeanette checkt de status van deze actiepunten.  
  
Actienummer 6: is Pieter mee bezig.  
 
Actienummer 7: Jeanette ziet dat er inmiddels 3 kentekengebonden 
parkeerplaatsen zijn. We zijn hierover in gesprek, want er blijven zo minder 
parkeerplaatsen voor bezoekers over. Verder blijft het vrijhouden van de 
kentekengebonden parkeerplaatsen een issue.  
Vóór de zomervakantie worden de parkeerplaatsen voorzien van parkeerkeien. 
In aansluiting hierop merkt de heer Paul op dat het zicht bij de uitrit van 
Andalhof wordt belemmerd door struiken. Het betreffende perceel is van de 
buurman of gemeente.  
 
Het verslag van 2 maart 2022 wordt vastgesteld.  

04 Ontwikkelingen Covid-19 
Jeanette informeert dat er onlangs 1 besmetting bij een cliënt is geweest en 
momenteel bij een medewerker. Het aantal besmettingen neemt landelijk 
weer toe, maar we beseffen ons dat dit inmiddels bij ons leven hoort.  

22-06-22 

05 Contact met bewoners 
a. Kennismaken met nieuwe bewoners 
Mevrouw Van den Berg heeft in de vorige vergadering aangegeven om, als lid 
van de LCR Herveld-Andelst, met nieuwe bewoners kennis te willen maken. 
Hier is nog geen actie op ondernomen, meer omdat mevrouw Van den Berg 
niet weet of er een nieuwe bewoner is en of hij/zij een bezoek op prijs stelt. 
Jeanette checkt of dit in het proces ‘nieuw komen wonen’ is beschreven.   

22-06-22 

06 Terugkoppeling vergadering centrale cliëntenraad 30 maart 2022 
a. Organiseren familieavonden 
Jolanda informeert dat is afgesproken dat dit in het najaar wordt opgepakt, in 
verband met de belasting van medewerkers. Tijdens de familieavond kunnen 
onderwerpen vanuit de zorg worden besproken. De invulling wordt door de 
team opgepakt. De leden van de LCR kunnen bij zo’n avond aansluiten.  
 
b. Handboek voor nieuwe bewoners 
Wilmanet Buitenhuis heeft een update gestuurd, dat uiterlijk 1 oktober de 
nieuwe info met de bewoners wordt gedeeld. De mappen worden t.z.t. ook op 
papier uitgereikt.  
 
Aansluitend aan deze vergadering, staat de vergadering van de centrale 
cliëntenraad gepland.  

22-06-22 

07 Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  

22-06-22 
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09 Rondvraag 
Mevrouw Van den Berg merkt op dat het gemeentenieuws wordt niet meer 
ontvangen. Omdat het een huis-aan-huisblad is, vraagt Corine bij de bezorger 
van het Gemeentenieuws om deze per brievenbus te bezorgen.   
 
De heer Paul vraagt naar het bankje in de lift. Jeanette geeft aan dat deze lift 
niet geschikt is om een bankje in te plaatsen. De meeste mensen die 
afhankelijk zijn, hebben vaak een rollator. Gelukkig heeft de lift geen storingen 
meer, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren.  
 
De volgende vergadering staat gepland op 24 augustus om 14.00 uur. Gezien 
de start van de gebiedsmanager op 15 augustus en de vakantie van Jeanette, 
wordt deze vergadering te verplaatst naar 31 augustus.  

22-06-22 

10 Sluiting 
Jolanda sluit de vergadering.  

22-06-22 

 
 

VOORRAADAGENDA 
 

Nr. Onderwerp Datum 

01   
   

 
 
 


