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Inleiding 
 
De raad bestond in 2021 uit de volgende leden:  
 

Naam raadsleden Bestuursfunctie 

Mevr. Els van Delft lid 

Dhr. Nick Pot waarnemend voorzitter 

Mevr. Adri v.d. Heerik lid 

Mevr. Coby Eijkelenboom lid 

Dhr. Cees v.d. Linde (vanaf maart) lid 

Mevr. Anneke v.d. Giessen (vanaf oktober) lid 

Mevr. Valentine de Waard (vanaf oktober lid 

 
We zijn blij met de aanwas van enkele nieuwe leden! 
Mw. van Delft treedt (na een lang lidmaatschap) eind van het jaar af. 
Regioraad Merwebolder vertegenwoordigt als medezeggenschapsorgaan alle 
woningen en dagbestedingslocaties van de Merwebolder. 
Anders dan verwacht stond het afgelopen jaar helaas opnieuw in het teken van 
corona. Van de 7 vergaderingen zijn er 2 fysiek geweest, de rest online. 
Regioraad Waardenland en Regioraad Merwebolder hebben afgesproken 2x per jaar 
gezamenlijk te vergaderen, om zo ervaringen uit te wisselen. Dat is het afgelopen 
jaar ook gebeurd 
Eén woning is bezocht door 2 raadsleden.  
De raad heeft gevolgd hoe het met de dagbesteding verliep tijdens coronatijd en hoe 
de dagbesteding opnieuw is opgestart. 

 

 

 
1. Zijn er veranderingen / successen te melden? 

- Nog niet direct veranderingen, maar de raad heeft wel enkele punten op de kaart 
gezet (soms gezamenlijk met andere raden). 
Zoals klimaatbeheersing en digitaal meedoen van cliënten. (Zie verderop in het 
verslag.) 

- Eén van de managers heeft een informele bijeenkomst georganiseerd met ouders, 
verwanten en vrijwilligers van enkele woningen van de Merwebolder. Een raadslid 
van Regioraad Merwebolder en een lid van Regioraad Waardenland waren hierbij 
betrokken. De bedoeling is om dit vaker te doen en zo een dialoog te krijgen tussen 
zorgverleners, verwanten en vrijwilligers. Bij de Lingebolder werd dit al eerder 
gedaan en bevalt dit goed.  

 

2. Wat vonden de leden waardevol in dit jaar? 
We hebben de inzet van een ieder om er iets van te maken gedurende coronatijd 
gewaardeerd. Met allerlei creatieve oplossingen kon de zorg doorgaan. 
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3. Welke werkgroepen zijn actief en wat willen zij vertellen? 
Binnen de Regioraad zijn 2 werkgroepen aanwezig, namelijk “wonen” en 
“dagbesteding”. 
Vanwege de corona is dit jaar slechts 1 bezoek gebracht aan een woning.  
 
 

4. Zijn er (ongevraagde) adviezen gegeven? 
- Een werkgroep met afvaardiging vanuit OVV, Regioraad Waardenland en 
Regioraad Merwebolder heeft nagedacht over klimaatbeheersing. Dit in verband met 
het probleem van warmte op de woningen. 
Het is een moeilijk op te lossen probleem. De werkgroep blijft het in de gaten 
houden. 

- De raad heeft gesproken over het digitaal meedoen van cliënten. Dit verloopt nog 
lang niet altijd naar tevredenheid. Via de CCR is dit ook bij de RvB aangekaart. 
Wordt vervolgd. 
 
 

5. Samenvatting van de bespreekpunten  
- De raad heeft kritische vragen gesteld over de start van een nieuwe kinderwoning.  

- Het verloop van de dagbesteding in coronatijd is gevolgd en vanuit de raad is 
meegedacht over de herstart van de dagbesteding.  

- Vanuit de raad werd opgemerkt dat digitale uitwisseling tussen arts van het 
ziekenhuis en arts van de Merwebolder niet mogelijk is. Bij navraag bleek dit binnen 
het huidige cliëntendossier niet mogelijk. Op termijn wordt het huidige Plancare 
vervangen door een nieuw pakket. De raad houdt vinger aan de pols of digitale 
uitwisseling dan wél mogelijk is.  

- Het blijkt dat verzekeraars niet altijd schade vergoeden als een cliënt met een 
medewerker meerijdt. Het gaat daarbij om het passagiersrisco (schade veroorzaakt 
door de passagier en letselschade). Een zakelijke aanvullende verzekering zou een 
voorwaarde kunnen zijn. De raad heeft hier vragen over gesteld bij de CCR. 

- De raad werd door een manager geïnformeerd over het sluiten van een woning. De 
raad was echter niet vooraf betrokken bij dit proces. Dit zou wel moeten, aangezien 
de raad wettelijk de belangen van de cliënt vertegenwoordigt en dit een belangrijke 
verandering is.  
Kennelijk is dit nog niet altijd voldoende duidelijk voor de managers en dus een 
aandachtspunt.  


