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Beknopte samenvatting van de overlegvergadering 

cliëntenraad RCG en Roncalli d.d. 14 mei 2020 
 

Punten die onder meer aan bod kwamen waren: 
 

 

• Opening 

Gezien de coronacrisis vergadert de cliëntenraad RCG en Roncalli vandaag via 

Microsoft Teams.  
 

• Coronacrisis 

Naar omstandigheden is het op beide locaties rustig. Op dit moment zijn er geen 

coronabesmettingen geconstateerd.  

 

De afgelopen periode zijn een aantal bewoners en medewerkers bij het RCG en 

Roncalli positief getest op het coronavirus. Hieromtrent heeft veel communicatie 

met bewoners, familieleden/mantelzorgers en medewerkers plaatsgevonden.  

 

Er heerst discussie rondom het wel/niet dragen van mondmaskers. Een 

beleidsstuk, in samenspraak met Actiz en de Overheid, is hieromtrent opgesteld 

om een eenduidig beleid te vormen rondom het wel/niet dragen van een 

mondmasker op de afdelingen. Proteion volgt het RIVM beleid. 

 

Bewoners zijn vrij rustig bij de huidige situatie. Daarentegen neemt de druk van 

mantelzorgers/familieleden toe, die hun naasten wensen te bezoeken. Voor nu 

kunnen mantelzorgers/familieleden videobellen met hun naasten of gebruik 

maken van de babbelbox.  
 

• Parkeerbeleid 

Het parkeerbeleid rondom het RCG, en dan met name het verschil in het te 

hanteren tarief, vergt veel discussie. Wanneer de coronacrisis voorbij is en de 

gemeente ontvangt weer externe partijen, zullen een tweetal afgevaardigden van 

de cliëntenraad in gesprek gaan met de gemeente rondom het parkeerbeleid.  

 

Bij Proteion Roncalli heeft men extra parkeergelegenheid gecreëerd in 

samenwerking met de Voedselbank. Op het terrein van de Voedselbank zijn een 

X aantal parkeerplaatsen ter beschikking gesteld voor medewerkers van Roncalli. 

Daarnaast worden er een aantal parkeerplaatsen voor de ingang van Roncalli 

beschikbaar gesteld voor mantelzorgers die slecht ter been zijn.  
 

• Rookbeleid Proteion 

Het rookbeleid wordt nogmaals besproken. Tijdens de vergadering zijn er een 

aantal op- en/of aanmerkingen op het beleid gemaakt. De cliëntenraad zal de 

gegeven op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het beleid doorgeven aan de 

Centrale Cliëntenraad.  
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• Visie eten en drinken 

De cliëntenraad kan zich in hoofdlijnen vinden in de omschreven visie, echter mist 

de cliëntenraad onvoldoende de insteek vanuit een belevingsgerichte zorg. Een 

aantal op- en/of aanmerkingen hieromtrent worden gegeven.  

 

 

Namens uw cliëntenraad 

Eef van den Bergh, ambtelijk secretaris 

 


