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Relevante beleidsonderwerpen die in 2015 in de CCR zijn behandeld:
* Ontwikkelingen op het gebied van “Langer thuis blijven wonen” nauwgezet gevolgd en
er, indien gewenst en mogelijk, actie op ondernomen.
De nieuwe wetten Wet Langdurige Zorg en Goed Bestuur in de Zorg (medezeggenschap)
bij het bovenstaande raadplegen.
De overheveling van taken naar de Gemeente Stichtse Vecht en de gevolgen voor de
samenleving bespreken. De belangen van cliënten en toekomstige cliënten behartigen,
mogelijk via het Voorzittersoverleg
* De in 2014 door de politiek bepaalde uitgangspunten Ouderenzorg bleven actueel en werden
gevolgd.
* Renovatie ’t Kampje / Habion. Streven behoud van de instelling in dorp Loenen.
* Organiseren en bijwonen Overlegvergadering met directeur, RvT, OR en CCR.
* Voortgang zelfsturende teams werd gevolgd
* Bespreken Kwartaalrapportages, MT verslagen en verslagen RvT.
* Zorginkoop. Veranderingen werden gevolgd en waar nodig op gereageerde en geadviseerd.
* Organiseren en uitvoeren bijeenkomsten voor cliënten Thuiszorg op de drie locaties van
SZDV door Marianne Oosterman. Evalueren van de activiteit.
* Privacy beleid t.a.v. beeldmateriaal bewoners.
* Nieuwe secretaris heeft leergang ambtelijk secretaris gevolgd.
* Gesprek van voorzitter en secretaris met wethouder van Rhee op diens verzoek. In verband
met de transitie WMO en het onderwerp Welzijn.
* Twee leden van de CCR nemen zitting in de Klankbordgroep, die gevormd is in het kader van
het Strategisch Beleidsplan.
* Aanleveren kopij voor de cliënten bulletins van de Zorggroep.
Adviezen Centrale Cliëntenraad.
____________________________________________________________________________
Formeel uitgebrachte adviezen gevraagd
Uitkomst
Jaarrekening 2014
Positief
Interne begroting 2015
Positief
Jaarverantwoording 2015
Positief
Kaderbrief 2016
Positief
Tarievenboek 2016
Positief

