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De navolgende onderwerpen zijn in het 1e kwartaal van 2022 besproken: 
 

 Begroting 2022. Advies aanvraag omtrent begroting 2022. De CR heeft een positief 
advies gegeven. Wel met het verzoek ons in de conceptbegroting 2023 tijdig te 
betrekken. De achterliggende reden voor de late aanlevering aan de CR is dat de 
afspraken met de ziektekostenverzekeraars vaak (te) laat gemaakt kunnen worden. 
Ook het effect van de corona voorzieningen is nog niet direct bekend. 

 Werving leden Raad van Toezicht. Adviesaanvraag Profielschets werving lid RvT 
Kwaliteit en Veiligheid (K&V) en lid Financiën en Vastgoed (F&V). De RvT gaat twee 
nieuwe leden werven i.v.m. het einde van de zittingstermijn van de huidige twee 
leden. De CR heeft zich verdiept in de profielschetsen en aangegeven dat zij voor het 
lid K&V gebruik wil maken van haar bindend voordrachtsrecht zoals vastgelegd in de 
WMCZ. Voor beide raden is dit nieuw en afwijkend van de tot nu toe gebruikte 
methode. Hierin had de CR adviesrecht, selecteerde de RvT de nieuwe kandidaat 
waarmee de CR kennis maakt alvorens een advies uit te brengen. In goed overleg is 
besloten bij de wervingsprocedure voor het lid K&V gezamenlijk op te trekken 
waarbij de CR een kandidaat bindend voor zou dragen. Overigens zit dit lid zonder 
last en ruggenspraak in de RvT, hetgeen inhoudt dat deze niet als een verlengstuk 
van de CR in de RvT gezien kan worden. 

 Verpleegkundige Adviesraad (VAR).  Adviesaanvraag. De VAR is gericht op de 
vakinhoudelijke ontwikkeling van de beroepsgroep en geen vertegenwoordiging. De 
CR is positief over deze ontwikkeling en blij dat de positie van de verpleegkundige 
beroepsgroep binnen het MMC nu geformaliseerd wordt. Zij geeft dan ook een 
positief advies. 

 Klachtencommissie. Het jaarverslag van de klachtencommissie is besproken. Er is 
een relatief laag aantal formele klachten. De CR is benieuwd wat er precies met de 
aanbevelingen van de commissie gedaan wordt en gaat dit met de RvB bespreken. 
 


