
 

1 
 

Beknopte samenvatting van de overlegvergadering 

cliëntenraad RCG en Roncalli d.d. 16 mei 2019 
 

Punten die onder meer aan bod kwamen waren: 
 

 

• Ingekomen stukken 

Notulen ACC RCG d.d. 25-02-2019 

Aandacht wordt bij de facilitaire dienst gevraagd voor de benaming van de 

maaltijden in het Grand Café. Deze dienen eenvoudiger omschreven te worden, 

zodat deze voor eenieder goed te lezen en te begrijpen zijn.   

 

• Uitbureau Proteion RCG en Proteion Roncalli 

De voorbereidingen voor het Uitbureau RCG, genaamd Uitpunt RCG en het 

Uitbureau Roncalli, genaamd Uitpunt Roncalli, zijn in volle gang. Middels het 

Uitbureau wil men een breed scala aan activiteiten in groepsverband, danwel 

individueel bundelen en aanbieden. Dit kan zijn met een professional, maar ook 

met vrijwilligers. Verdere planvorming vindt dit jaar plaats. Verwacht wordt dat het 

Uitbureau op beide locaties uiterlijk begin volgend jaar officieel wordt geopend. 

Communicatie omtrent de vorderingen rondom het Uitbureau vindt plaats middels 

het Roer.  

 

• Installeren ‘nieuwe’ cliëntenraad 

Er heeft zich binnen de hiervoor gestelde termijn niemand kandidaat gesteld. 

Mevrouw Ten Berge wordt derhalve opnieuw gekozen als lid van de cliëntenraad 

RCG en Roncalli, voor de kiesgroep Roncalli.  

 

De verdeling van de cliëntenraad RCG en Roncalli is als volgt: 

Kiesgroep bewoners RCG  

• De heer J. Mertens 

• De heer F. Stoel, vice-voorzitter 

• Mevrouw W. Korff 

Kiesgroep bewoners Roncalli 

• Mevrouw C. ten Berge 

• Mevrouw M. van Dooren 

Kiesgroep bewoners aanleunwoningen/wijkbewoners 

• De heer A. Wagemans, voorzitter 

• De heer H. Mertens, (secretaris)/penningmeester 
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• Digitaal parkeren 

18 april jl. heeft de wethouder van de gemeente Roermond een bezoek gebracht 

aan het RCG inzake het digitaal parkeerbeleid. De wethouder gaf aan dat ze druk 

bezig waren met de plannen rondom het digitaal parkeren voor de bewoners van 

RCG, maar dat hier nog niets concreets over te melden was. Wel was er 

discussie rondom de kosten. Bezoekers van bewoners van RCG betalen nu meer 

aan parkeerkosten dan bezoekers van bewoners van de binnenstad. De 

wethouder zou dit gegeven meenemen en intern, binnen de gemeente, 

bespreken. Ook de duur van parkeren is beperkter dan andere inwoners van de 

stad. 

Rond de zomer verwacht men meer duidelijkheid rondom het digitaal parkeren 

voor de bewoners van RCG.  

 

• Verantwoording kwaliteitsgelden 

De stand van zaken van de besteding van de kwaliteitsgelden 2019 zijn, ter 

vergadering, besproken.  

 

Het plan, voor de bestemming van de nieuwe kwaliteitsgelden voor 2020, wordt 

wederom in samenspraak met de cliëntenraad opgesteld.  

 

• (definitief) Jaarverslag 2018  

Het jaarverslag 2018 is definitief vastgesteld en wordt gepubliceerd op de 

internetpagina van de cliëntenraad.  

 

• (definitief) Jaarplan 2019 

Het jaarplan 2019 is definitief vastgesteld en wordt gepubliceerd op de 

internetpagina van de cliëntenraad.  
 

Namens uw cliëntenraad 

Eef van den Bergh, ambtelijk secretaris 

 

 

 


