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Beknopte samenvatting van de overlegvergadering 

cliëntenraad RCG, Roncalli en Ursula d.d. 3 juli en 18 

september 2018 
 

Punten die onder meer aan bod kwamen waren: 
 

• Concept Reglementen ACC 

De Reglementen van de door de cliëntenraad ingestelde Adviescommissie 

Cliëntenraad (ACC), waren verouderd en zijn daarom aangepast. De commissie is 

bevoegd de cliëntenraad te adviseren inzake voeding en activiteiten voor de 

locaties RCG en Roncalli. Ter vergadering wordt het document besproken. De 

cliëntenraad heeft een aantal tekstuele wijzigingen, die de beleidsmedewerker van 

Proteion RCG en Roncalli zal doorvoeren. Het gewijzigde document wordt tijdens 

de cliëntenraadvergadering in september opnieuw ingebracht en besproken.  
 

De cliëntenraad heeft in de vergadering van september een aanvullend aantal 

tekstuele aanpassingen. Het document wordt tijdens de cliëntenraadvergadering in 

november definitief vastgesteld. 
 

Extra aandacht wordt gevraagd voor afvaardiging in de ACC Roncalli, die opnieuw 

wordt opgestart. Het is moeilijk om voor de ACC Roncalli leden te vinden. Een 

nieuwe oproep wordt gedaan aan familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers bij 

Proteion Roncalli.  
 

• Verhuisstroom Volledig Pakket Thuis (VPT) cliënten Ursula 

Ter vergadering wordt de adviesaanvraag inzake de ‘toekenning appartementen 

voor bewoners vanuit Ursula’ besproken. De cliëntenraad geeft aan akkoord te 

gaan met de adviesaanvraag inzake de toekenning appartementen verhuizing 

Ursula, met de kanttekening dat de betrokkenen de mogelijkheid krijgen om te 

kiezen voor een VPT verblijf binnen RCG en dat verhuiskosten binnen de 

gemeente Roermond in natura worden vergoed. 
  

• Evaluatie Geestelijke Zorg 

Mevrouw Bergmans, Geestelijk verzorger voor de locaties RCG, Roncalli en 

Ursula, geeft een korte toelichting op de Geestelijke Zorg op de locaties van het 

afgelopen half jaar.  
 

• Parkeren gemeente Roermond 

De gemeente Roermond heeft veel ‘klachten’ ontvangen van bewoners van de 

gemeente Roermond over de nieuwe bezoekersregeling.  

De gemeente Roermond heeft daarom besloten om de overgangsperiode voor de 

nieuwe bezoekersregeling te verlengen tot 31 maart 2019. Communicatie vindt 

plaats via het Roer en de gemeente Roermond.  
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• Communicatie 

o Algemene cliëntvergaderingen RCG en Roncalli 2018 

Besloten wordt dat er voor dit jaar geen Algemene Cliëntvergaderingen 

worden georganiseerd. Dit gezien de lage opkomst de afgelopen jaren. De 

schriftelijke documenten, waaronder het Jaarverslag 2017 en het Jaarplan 

2018, zijn reeds enkele maanden op de site van de cliëntenraad 

beschikbaar.  

Ter vergadering wordt wel besloten om op beide locaties in de maand 

november een ‘inloopuurtje’ te organiseren, waar men met een aantal leden 

van de cliëntenraad in gesprek kan gaan. Communicatie vindt plaats door 

aankondigingen in het Roer in editie november en op de locaties (flyers). 
 

• Aanvraag kwaliteitsgelden 

Vanuit de overheid worden de komende jaren kwaliteitsgelden (extra geld) ter 

beschikking gesteld voor zorginstellingen. De locaties hebben hiervoor een plan 

ingediend bij het Zorgkantoor. Eind november krijgen de locaties bericht of het 

aangevraagde geld wel/niet wordt toegekend. De kwaliteitsgelden worden voor 

85% beschikbaar gesteld voor extra personeel en voor 15% voor activiteiten.  
 

• PREZO certificering (kwaliteitskeurmerk) 

In oktober wordt heel Proteion opnieuw getoetst voor een nieuw 

kwaliteitskeurmerk. Daarom zullen er in oktober ook auditoren aanwezig zijn bij 

Proteion RCG, Roncalli en Ursula en zal er aan een aantal bewoners toestemming 

worden gevraagd voor het inzien van hun dossier. De heren H. Mertens en 

Wagemans zullen tijdens deze audits namens de cliëntenraad aanwezig zijn.  
 

• Locatie gebonden informatie 

o Kwaliteitsgelden 

Voor 2019 en 2020 stelt de overheid extra geld ter beschikking voor de 

zorg. Iedere locatie kan een plan indienen voor extra gelden, dat eind 

september ingediend dient te zijn bij het Zorgkantoor. Proteion RCG, 

Roncalli en Ursula vraagt de cliëntenraad om twee afgevaardigden. 

Namens de cliëntenraad zullen de heren J. Mertens en Wagemans nauw 

bij de planvorming betrokken worden.  
 

o Verbouwing Binnenhof 

De verbouwing van het Binnenhof verloopt voorspoedig. Verwacht wordt dat 

de oplevering in de tweede week van november plaatsvindt.  
 

o Verhuizing Ursula 

De verhuizing van Ursula naar Pollart verloopt niet naar tevredenheid. De 

locatiemanager stelt een brief op, welke wordt gericht aan de bewoners van 

Ursula en hun 1e contactpersoon. In de brief staan een aantal condities en 

kanttekeningen die van toepassing zijn indien men niet binnen de gestelde 

termijn verhuist naar Ursula.  
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o Hitte-protocol 

Vanwege de warme zomer wordt het hitte protocol aangepast. Tevens 

worden airco’s en ventilatoren vroegtijdig in het jaar gecontroleerd en daar 

waar nodig gerepareerd.  
 

Namens uw cliëntenraad 

Eef van den Bergh, ambtelijk secretaris 


