
Cliëntenraad, huishoudelijk reglement

Dit is het huishoudelijk reglement voor de cliëntenraad  van woonzorgvoorziening Westersypen. De Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ, zie  bijlage) maakt onlosmakelijk deel uit van
dit reglement. Met ingang van 1-7-2020 is deze WMCZ van toepassing.

Paragraaf 1: Cliëntenraadsleden

Artikel 1
1. De cliëntenraad telt het aantal leden dat zich per vergadering opgeeft. Het zullen nooit meer

dan 12 worden. Dit door het feit er maximaal 12 bewoners in Westersypen wonen. 
2. De volgende personen komen in aanmerking voor de cliëntenraad: bewoners, familieleden en

andere naasten van bewoners;
3. Bij  onvoldoende  kandidaten  die  voldoen  aan  het  in  artikel  1.3  genoemde  komen  ook  de

volgende personen in aanmerking voor de cliëntenraad: familieleden en andere naasten van
overleden voormalige bewoners;

4. Er is geen beperking aan de zittingsduur van de leden;
5. Indien er kandidaatsleden zijn conform artikel  1.3 en er zijn geen plaatsen beschikbaar, dan

wordt de deelname beëindigd van leden conform artikel 1.4, een half jaar na overlijden van de
voormalige bewoner.

Artikel 2
1. De  directie  brengt  dit  huishoudelijk  reglement,  alsmede  een  wijziging  hiervan,  onder  de

aandacht van de cliënten of hun eerste contactpersoon door middel van een nieuwsbrief;
2. De directie verleent de cliëntenraad hulp bij de uitvoering van de werkzaamheden, conform dit 

huishoudelijk reglement. 

Paragraaf 2: De overlegvergadering

Artikel 3
1. De cliëntenraad en de directie komen bijeen volgens een in onderling overleg jaarlijks vast te

stellen vergaderrooster, met een minimum van twee keer per jaar en voorts binnen twee weken
nadat  de  cliëntenraad  of  de  directie  een  schriftelijk  en  gemotiveerd  verzoek  hiertoe  heeft
ingediend;

2. Tijdens de overlegvergadering komen voorbereidingen van besluiten zoals benoemd in artikel 8
van  de  WMCZ  aan  de  orde  en  voorts  komen  alle  onderwerpen  aan  de  orde  waarover  de
cliëntenraad, conform de WMCZ
a. recht heeft om voorstellen te doen;
b. adviesrecht heeft;
c. verzwaard adviesrecht heeft;

3. Tijdens  de  overlegvergadering  komen  daarnaast  die  aangelegenheden,  de  voorziening
betreffende, aan de orde waarover hetzij  de cliëntenraad hetzij  de directie overleg wenselijk
acht;

4. Ten minste twee maal per jaar wordt in de overlegvergadering de algemene gang van zaken
besproken.
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Artikel 4
1. Aan de overlegvergadering wordt deelgenomen door de directie en de cliëntenraad;
2. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden als ten minste 3 vertegenwoordigers van

de cliënten aanwezig zijn. Indien een vergadering, op grond van het bepaalde in de eerste volzin,
niet doorgaat wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze vindt
plaats op een datum dat  meerdere vertegenwoordigers  aanwezig  kunnen zijn.  Deze tweede
vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal aanwezige leden van de cliëntenraad.  

3. Zowel de cliëntenraad als de directie kunnen zich tijdens de overlegvergadering laten bijstaan
door één of meer deskundigen.

Artikel 5
1. De  agenda  voor  de  overlegvergadering  wordt  opgesteld  door  een  directie  lid.  Alle

vertegenwoordigers  van  de  cliënten  kunnen  vooraf  agendapunten  aangeven.  Het  directielid
plaatst  alle  onderwerpen op de agenda die  door de directie en/of  de cliëntenraad voor  de
overlegvergadering zijn aangedragen;

2. Het  verslag  van  de  vergadering  wordt  opgesteld  door  een  aangewezen  cliëntenraadslid.  Dit
verslag wordt rondgemaild naar alle aanwezigen en ter goedkeuring voorgelegd;

3. De cliëntenraad kan tijdens een overlegvergadering besluiten nemen. De cliëntenraad neemt
hierbij de regels in acht die op grond van de WMCZ voor besluitvorming gelden;

4. Een  overlegvergadering  wordt  door  de  voorzitter  geschorst,  wanneer  de  cliëntenraad  of  de
directie voor een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk achten.

Paragraaf 3: Informatieverstrekking

Artikel 6
1. De  directie  verstrekt  de  cliëntenraad  tijdig  en,  desgevraagd,  schriftelijk  alle  inlichtingen  en

gegevens die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft;
2. De directie verstrekt de cliëntenraad zonodig en desgevraagd  mondeling of schriftelijk algemene

gegevens over het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komend tijdvak zal
worden gevoerd.

Paragraaf 4: Voorstellen door de cliëntenraad

Artikel 7
1. De cliëntenraad is bevoegd de directie voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor de cliënten

van belang zijn;
2. De directie neemt geen van een schriftelijk  door  de cliëntenraad gedaan voorstel  afwijkend

besluit dan nadat dit besluit, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, ten minste éénmaal in de
overlegvergadering aan de orde is geweest;

3. De  directie  doet  van  een  besluit  over  een  schriftelijk  gedaan  voorstel  van  de  cliëntenraad
schriftelijk mededeling aan de cliëntenraad;

4. Voor  zover  de  directie  van  het  voorstel  van  de  cliëntenraad  afwijkt,  bevat  de  schriftelijke
mededeling opgave van redenen.
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Paragraaf 5: Bekendheid van de cliëntenraad

Artikel 8
1. De  cliëntenraad  inventariseert  de  wensen  en  meningen  van  de  cliënten  en  hun

vertegenwoordigers door middel van een e-mailadres, te weten ypie@westersypen.nl
2. De mogelijkheid om hiervan gebruik te maken wordt minimaal jaarlijks aangemoedigd in een

uitnodiging voor de cliëntenraad. En in het jaarlijks tvo. 
3. De  cliëntenraad  informeert  de  cliënten  of  hun  eerste  contactpersoon  over  diens

werkzaamheden en de resultaten daarvan;

Paragraaf 6: Geschillenregeling

Artikel 9
1. De  directie  wijst  een  door  een  ingestelde  commissie  van  vertrouwenslieden  aan;  namelijk:

https://www.vertrouwenslieden.nl
2. Geschillen over de uitvoering van dit huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de commissie

van vertrouwenslieden en voorts wordt de procedure gevolgd conform artikel 14 van de WMCZ.

Paragraaf 7: Slotbepalingen

Artikel 10
1. Deze  overeenkomst  kan  alleen  worden  gewijzigd  op  basis  van  overeenstemming  tussen  de

cliëntenraad en de directie;
2. Deze overeenkomst treedt in werking of is in werking getreden op 1-7-2020.
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