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Adegeest – Besluit tot instelling van een cliëntenraad 
 

Paragraaf 1 ‘Begripsbepalingen’ 

 

Artikel 1.  (begripsbepalingen) 

 In dit besluit wordt verstaan onder: 

 a. zorgaanbieder  : Florence te Rijswijk; 

  

 b. instelling   : Verzorgingshuis Adegeest te Voorschoten; 

 

 c. cliënten   : de natuurlijke personen voor wie de instelling werkzaam 

        is; 

 

d. cliëntenraad : de op  basis van dit instellingsbesluit door de 

   zorgaanbieder voor de instelling ingestelde cliëntenraad;    

 

e. commissie van  : de commissie die is belast met bemiddeling bij en  

    vertrouwenslieden   behandeling van meningsverschillen tussen de        

        zorgaanbieder en de cliëntenraad. 

 

Paragraaf 2 ‘Algemene bepalingen’ 

 

Artikel 2.  (taak) 

De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de 

instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 

behartigen. 

 

Artikel 3.  (samenstelling) 

1. De cliëntenraad bestaat maximaal uit een oneven aantal van 9 leden. 

 

2. De cliëntenraad kent drie kiesgroepen, te weten: 

• Kiesgroep A: bewoners of familieleden van bewoners van het 

verzorgingshuis; 

• Kiesgroep B: bewoners van de zelfstandige woningen gelegen naast het 

verzorgingshuis en gebruikers van zorg- en/of dienstverlening van het 

verzorgingshuis; 

• Kiesgroep C: vertegenwoordigers van senioren(organisaties) uit het 

verzorgingsgebied van Adegeest. 

 

3. Door kiezers van elk van de kiesgroepen worden maximaal 3 leden in de cliëntenraad 

gekozen, waarbij er door bewoners en gebruikers naar wordt gestreefd een 

evenwichtige vertegenwoordiging in de raad te verkrijgen. 

 

Artikel 4.  (zittingstermijn) 

De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor twee jaar, zij zijn terstond 

herkiesbaar. 

 

Paragraaf 3 ‘Verkiezingen’ 

 

Artikel 5.  (organisatie verkiezingen) 

1. De zorgaanbieder bepaalt, in overleg met de cliëntenraad, de datum van de  

verkiezingen en maakt deze bekend aan de cliënten. De datum van de verkiezingen ligt 
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niet eerder dan zes weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de 

zittingsperiode van de aftredende leden. 

 

2. De zorgaanbieder draagt zorg voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de 

cliëntenraad. Hij stelt hiertoe telkenmale, in overleg met de cliëntenraad, een 

kiescommissie op. 

 

Artikel 6.  (kandidaatstelling) 

1. Die kiescommissie zendt de cliënten ten minste zes weken voor de verkiezingen een 

formulier toe met behulp waarvan zij zich kandidaat kunnen stellen voor het 

lidmaatschap van de cliëntenraad. 

 

2. Op dit formulier moet zijn aangegeven wanneer en waar het kan worden ingeleverd. 

Bovendien moet het formulier de bepaling bevatten dat degene die zich kandidaat stelt, 

kennis heeft genomen van het reglement van de cliëntenraad (mits deze aanwezig is). 

 

3. Een cliënt kan iemand anders kandidaat stellen mits deze persoon in dezelfde kiesgroep 

verkiesbaar is en daarmee instemt. 

 

Artikel 7.  (kandidatenlijst) 

1. De kiescommissie stelt aan de hand van de binnengekomen geldige 

kandidaatstellingsformulieren per kiesgroep een kandidatenlijst op. De namen van de 

kandidaten uit de betreffende kiesgroep worden hierop in alfabetische volgorde 

geplaatst. Daarbij wordt aangegeven of de kandidaat reeds zitting heeft in de 

cliëntenraad. 

 

2. De kiescommissie doet de cliënten, uiterlijk twee weken voor de verkiezingen, de 

kandidatenlijst toekomen voor de kiesgroep waarvan zij deel uitmaken, samen met de 

oproep om te komen stemmen. 

 

3. Een personeelslid in dienst van Florence en werkzaam in Adegeest kan niet verkiesbaar 

worden gesteld voor de cliëntenraad. 

 

Artikel 8.  (stemming) 

1. Bij de stemming wordt door de kiescommissie, tegen overleg van een oproep om te 

komen stemmen, een stembiljet uitgereikt. 

 

2. Stemmen geschiedt door op het stembiljet maximaal zoveel kandidaten aan te kruisen 

als gekozen kunnen worden door de kiesgroep waarvan de betreffende cliënt deel 

uitmaakt. 

 

3. De stemming is geheim en het stembiljet is anoniem. 

 

4. Een cliënt kan iemand machtigen om namens hem te stemmen. Eén persoon mag door 

hoogstens twee anderen voor een cliënt optreden. 

 

5. Een personeelslid in dienst van Florence en werkzaam in Adegeest mag niet als 

gemachtigde voor een cliënt optreden. 

 

Artikel 9.  (uitslag verkiezingen) 

1. De kiescommissie telt, na afloop van de stemming, de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

2. Een stem is ongeldig als: 
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a. het stembiljet niet door of namens degenen die belast zijn met de leiding van de 

verkiezingen, is uitgereikt; 

b. niet duidelijk is welke keuze is gemaakt. 

c. het aantal namen dat is aangekruist groter is dan het aantal kandidaten dat door de 

kiesgroep kan worden gekozen. 

 

3. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens in hun kiesgroep het hoogst aantal 

stemmen hebben verkregen. 

 

4. Indien voor de laatst te bezetten zetel meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen 

hebben verkregen, beslist het lot. Kandidaten die minder dan 10% van het aantal 

uitgebrachte stemmen hebben verkregen, kunnen geen zitting nemen in de cliëntenraad. 

 

5. De kiescommissie maakt de uitslag van de verkiezingen bekend aan de cliënten en aan 

de zorgaanbieder. 

 

Paragraaf 4 ‘Einde lidmaatschap’ 

 

Artikel 10.   (einde lidmaatschap) 

      Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt: 

a. door verloop van de zittingsduur; 

b. door overlijden; 

c. door een besluit te bedanken voor het lidmaatschap; 

d. wanneer de cliëntenraad, overeenkomstig de regeling die hij daarvoor reglementair heeft 

getroffen, besluit dat voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van de 

cliëntenraad kan worden gevergd. 

 

Artikel 11.  (tussentijdse vacatures) 

1. Bij een tussentijdse vacature treedt degene die na de laatst gekozen kandidaat in de 

kiesgroep de meeste stemmen heeft verkregen bij de laatst gehouden verkiezingen 

binnen een maand in de plaats van degene wiens lidmaatschap tussentijds is beëindigd. 

Het bepaalde in artikel 9, lid 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing. 

 

2. Als geen plaatsvervangers als bedoeld in het eerste lid beschikbaar zijn, wordt in de 

vacature voorzien door tussentijdse verkiezingen te houden in de kiesgroep. De artikelen 

5 tot en met 9 van dit besluit zijn hierop van overeenkomstige toepassing. 

 

3. Als binnen 6 maanden na het ontstaan van een vacature reguliere verkiezingen worden 

gehouden, blijven tussentijdse verkiezingen achterwege. 

 

4. Degene die optreedt ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip 

waarop degene in wiens plaats hij trad, zou zijn afgetreden. 

 

Paragraaf 5 ‘Voorwaarde voor medezeggenschap’ 

 

Artikel 12.  (benadeling) 

De zorgaanbieder draagt er zorg voor, dat de cliënten van de instelling die staan of 

hebben gestaan op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 7, alsmede de leden en de 

gewezen leden van de cliëntenraad, niet, uit hoofde van hun kandidaatstelling voor of 

hun lidmaatschap van de cliëntenraad, worden benadeeld in hun positie in de instelling 
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Artikel 13. (budget) 

1. De kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

cliëntenraad, komen ten last van de zorgaanbieder. 

 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 3 kan de zorgaanbieder, in overeenstemming met 

de cliëntenraad, de kosten die de cliëntenraad in enig jaar zal maken, vaststellen op een 

bepaald bedrag dat de cliëntenraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor 

het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden komen slechts ten laste van de 

zorgaanbieder voor zover hij in het dragen daarvan toestemt. 

 

3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen in het kader van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstelling, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder 

indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. 

 

Artikel 14.  (faciliteiten) 

1. De zorgaanbieder staat de cliëntenraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover 

hij kan beschikken en die de cliëntenraad voor het vervullen van zijn taak redelijkerwijs 

nodig heeft: 

 

• informatiemateriaal ten behoeve van cliënten over de cliëntenraad; 

• de nodige materiële ondersteuning, zoals vergaderruimte, koffie, papier, apparatuur, 

etc.; 

• de nodige personele ondersteuning; 

• middelen ten behoeve van scholing en deskundigheidsbevordering van leden van de 

raad; 

• middelen ten behoeve van aansluiting bij regionale en landelijke organisaties van 

cliëntenraden. 

 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de zorgaanbieder jaarlijks, in overeenstemming 

met de cliëntenraad, een nadere regeling vaststellen waarin wordt beschreven welke 

voorzieningen de cliëntenraad ten dienste staan; de mate waarin daarvan gebruik kan 

worden gemaakt en al het overige wat in dit kader relevant kan worden geacht. 

 

Artikel 15.  (meningsverschillen) 

Bij verschillen van mening tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad over de 

uitvoering van de artikelen 13 en 14 vraagt de cliëntenraad de landelijke commissie van 

vertrouwenslieden om te bemiddelen. Wanneer de bemiddeling van de landelijke 

commissie van vertrouwenslieden niet tot overeenstemming leidt, kan de cliëntenraad 

zich tot de kantonrechter wenden. 

 

Paragraaf 6 ‘Overgangs- en slotbepalingen’ 

 

Artikel 16.  (overgangsbepalingen) 

1. Wanneer binnen de instelling geen cliëntenraad functioneert, wordt voor artikel 5, lid 1, 

gelezen: ‘De zorgaanbieder bepaalt de datum van de verkiezingen en maakt deze 

bekend aan de cliënten’ en voor artikel 5, lid 2: ‘De zorgaanbieder draagt zorg voor de 

organisatie van de verkiezing van de leden van de cliëntenraad. Hij stelt hiertoe een 

kiescommissie in’. 

 

2. Wanneer geen reglement van de cliëntenraad van kracht is, is het bepaalde in de tweede 

volzin van artikel 6, lid 2, niet van toepassing. 
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Artikel 17.  (slotbepaling) 

1. In geval waarin dit besluit niet voorziet, beslist de zorgaanbieder. 

 

2. Dit besluit kan worden gewijzigd door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wijzigt dit 

besluit niet, dan nadat de cliëntenraad daarmee heeft ingestemd dan wel, wanneer deze 

instemming niet wordt verkregen, de landelijke commissie van vertrouwenslieden heeft 

vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid 

tot de beoogde wijziging kan besluiten. 

 

3. Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 1996. 

 

Vastgesteld door de zorgaanbieder tijdens de vergadering van ………………………………….. te 

Voorschoten. 

 

 

R. le Mair  

Locatiemanager 


