Algemene Vergadering Rondom Wijchen
➢ Acteren met en in de samenleving

Verslag
11 april 2018 | 14.00 – 15.30uur
Kasteel Wijchen | Kamer 1.03
Agenda
Punt
1.
14.00

Onderwerp
Opening
•
Henk van den Broek, voorzitter, zal de Algemene Vergadering leiden.

Actie

Welkom aan de leden op deze eerste Algemene Vergadering van Rondom
Wijchen.
Berichten van verhindering Annemarie Profittlich (Entrea), Erica Claessen (RIBW),
Hans van Gestel (Driestroom), Shelterzorg.

2.
14.05

3.
14.15

Aanwezig
Onder de bomen (Jasper Pors), Karakter (Hans van Geenhuizen ; Josephine Boots
Home Instead (Leonie Baltussen), MEE Gelderse Poort (Hanneke Jacobs)
MeerVoormekaar (Wilma Aarntzen) NultotZes (Hetty Jonker), Pluryn (Henk van den
Broek) Unik (Arie de Jager) , Thuiszorg Elele (Ozlem Akalin-Dalci).
Korte kennismakingsronde bestuur en leden
•
Tijdens de kennismakingsronde stellen de vertegenwoordigers van de Leden de
eigen organisatie en hun aanbod (zie leveranciersregister) kort voor.
Namens de GGz-aanbieders vraagt mevrouw H. Jonker (NultotZes) om ook het
agendapunt Toekomst GGZ-zorg in Wijchen te agenderen.
•
Dit punt wordt bij agendapunt 6 besproken.
Rondom Wijchen – waan staan wij nu
•
Presentatie namens het bestuur door peter Paul Doodkorte (liaison officer) over de
stand van zaken aan de hand van een power point. Zie hand-out als onderdeel
(bijlage) bijlage bij dit verslag.
•

Jaaragenda Rondom Wijchen
Het bestuur van de cooperatie heeft in samenspraak met de gemeente Wijchen een
eerste (voorlopige) jaaragenda 2018 vastgesteld. In de komende maanden wordt de
jaaragenda nader ingevuld aan de hand van de opbrengsten van een in januari 2018
– samen met de Integraal Deskundige Toeleiding – georganiseerd werkatelier en
een in mei 2018 geplande heissessie.
Van de jaaragenda die is meegestuurd met de agenda neemt de Algemene
Vergadering kennis.
Het bestuur is op dit moment bezig met de nadere uitwerking van een strategische
agenda (Ambities 2020). De 4 pijlers daarvan zijn Houdbaarheid van zorg, Nabij,
Mens Centraal en Zinnig, zuinig en eerlijk (zie hand-out power point).

•

Politieke ontwikkelingen Wijchen
Het college blijft bestaan uit dezelfde 4 partijen, maar de portefeuillehouder voor
Rondom Wijchen (Rob Engels) zal niet terugkeren in het college. Hij zal naar
verwachting volgende week in een buurgemeente als wethouder worden benoemd.
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Wie de nieuwe portefeuillehouder voor Rondom Wijchen wordt is nog niet bekend.
Dit zal naar verwachting op 26 april 2018 bekend worden.
4.
14.45

Huishoudelijk Reglement Rondom Wijchen
Conform de statuten van de coöperatie dient de Algemene Vergadering een
Huishoudelijk Reglement vast te stellen.
Het door de leden ontvangen concept wordt ongewijzigd en met unanieme
instemmingdoor de Algemene Vergadering vastgesteld.
Peter Paul zal zorgdragen voor publicatie op de website.

5.
14.50

6.
15.00

Peter Paul

Procuratieregeling Rondom Wijchen
•
Het bestuur van de coöperatie heeft een procuratieregeling vastgesteld. Deze
wordt door de Algemene Vergadering unaniem geaccordeerd.
De betreffende regeling staat ook op de website van Rondom Wijchen.
Wat verder ter tafel komt
Toekomst GGZ-zorg in Wijchen (Hetty Jonker, NUltotZes)
Het faillissement van Virenze resp. de overname van de activiteiten heeft voor de
lopende cliënttrajecten niet tot problemen geleidt. Het wegvallen van de vestiging in
Wijchen betekent wel dat nieuwe cliënten aangewezen zijn op andere aanbieders binnen
Wijchen – tenzij zij naar Parnassia in Nijmegen willen reizen – hetgeen bij de overige
aanbieders van GGZ-zorg leidt tot oplopende wachttijden en wachtlijsten. Vraag is of er
met de aanbieders van deze zorg in gezamenlijkheid kan worden gesproken over een
passend antwoord.
Rondom Wijchen onderkent het vraagstuk en heeft een themabijeenkomst in
voorbereiding rond het thema GGZ-in de wijk resp. GGZ-nabij. Samen met de betrokken
Leveranciers wil Rondom Wijchen bekijken of er mogelijkheden zijn om het aanbod ook
anders – bijvoorbeeld rond scholen – te organiseren.
Het initiatief kan op belangstelling en medewerking van de GGZ-aanbieders rekenen,
waarbij mevrouw Jonker nog wel aandacht vraagt dat het oor de kleinere spelers niet
altijd mogelijk zal zijn om hiervoor – in combinatie met de (drukke) praktijk – tijd voor
vrij te maken.
Rondom Wijchen heeft dit signaal goed gehoord. Mede om die reden is er een
jaarplanning gemakt met de data voor o.a. de Thematafels. Daarmee kan al lang van te
voren rekening gehouden worden met de data en tijdstippen voor dit overleg.
Innovatie (Jasper Pors, Onder de bomen)
Jasper vraagt wat de route is voor een Lid of leverancier die suggesties of ideeën heeft
voor het bestuur resp. de door Rondom Wijchen beoogde beweging.
Het bestuur geeft aan dat de strategische agenda (Ambities 2020) een dynamisch
document wordt dat het bestuur ook graag wil delen met de Leden en Leveranciers.
Onderzocht wordt of dit via de website kan. Leden of leveranciers kunnen hun ideeën
daarvoor – ook los daarvan – aanleveren bij de liaison officer (Peter Paul Doodkorte,
p.doodkorte@drutenwijchen.nl). Hij zal samen met de organisatie/persoon in kwestie
bekijken of, en op welke wijze het idee een plek kan krijgen in de strategische agenda
resp. het idee samen met anderen besproken kan worden aan een thematafel.

7.

Sluiting
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15.10

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze allereerste Algemene Vergadering
onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng en medewerking.
Volgende Algemene Vergadering
Het Huishoudelijk Reglement voorziet in minimaal een (1) Algemene Vergadering per
kalenderjaar. Rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin Rondom Wijchen zich
bevindt, wordt afgesproken om in het najaar (medio september 2018) een volgende
Algemene Vergadering te beleggen. Datum en tijd worden z.s.m. bekend gemaakt.
Leden en Leveranciersregister Rondom Wijchen
•
Een actueel overzicht van het Leden- en leveranciersregister is steeds te vinden op
de website van Rondom Wijchen.

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering
Datum
180411

Onderwerp
Huishoudelijk Reglement Rondom Wijchen

180411

Procuratieregeling Rondom Wijchen

Besluit
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met het
voorgestelde concept en stelt het Huishoudelijk
reglement vast.
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de
door het bestuur vastgestelde regeling en bevestigt de
procuratieregeling.
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