
Jaarverslag cliëntenraad de Badde 2020 

In het jaarverslag van dit jaar is duidelijk te merken dat de Corona pandemie een grote rol 

heeft gespeeld bij de activiteiten van de cliëntenraad. Naast de vastgestelde vergaderingen 

zijn er, vanwege de kans op besmettingen, niet veel activiteiten mogelijk geweest.  

Binnen de cliëntenraad was sprake van tegengestelde inzichten dit heeft gezorgd voor 

onrust en uiteindelijk het vertrek van voorzitter Peter Boon. 

Renate heeft afscheid genomen als ondersteuner van de cliëntenraad maar ze  heeft in Irma 

van der Meij een waardige opvolgster gevonden. 

De contacten met het bestuur van de Badde liepen goed, Rob en Majorie waren regelmatig 

aanwezig om toelichting te geven. Daarnaast werd de cliëntenraad gevraagd om mee te 

denken over eventuele veranderingen. 

De cliëntenraad bestaat uit: 

Dineke Jongejan, plaatsvervangend voorzitter 

Lineke Sligter, penningmeester 

Grietje Kuiper, secretaris 

Herma Scholte, algemeen lid 

Michiel Wildeman, algemeen lid 

Door het vertrek van Peter Boon zal in januari opnieuw een taakverdeling plaats vinden. De 

wens om de cliëntenraad uit te breiden is nog steeds actueel. 

Activiteiten 

Zoals al eerder gemeld  was het door de pandemie niet mogelijk veel activiteiten te 

ondernemen. 

In maart is er een delegatie op bezoek geweest bij burgemeester Kuin en wethouder 

Buseman. Tijdens dit overleg heeft de delegatie zijn zorgen geuit omtrent de gevolgen van  

de bezuinigingen voor de Badde.  

Positief aan dit overleg was de toezegging dat de Badde niet jaarlijks een subsidieaanvraag 

hoeft in te dienen maar dat 1x per twee jaar in de toekomst ook volstaat.  

Vanwege de bezuinigingen heeft de Badde het ouderenwerk af moeten stoten en onder het 

algemeen maatschappelijk werk geschaard. Binnen de cliëntenraad zijn er veel zorgen om 

het stopzetten van o.a. de seniorenvoorlichting. De burgemeester gaf aan dat het waardevol 

zou zijn als de cliëntenraad van de Badde contact gaat zoeken met de  seniorenraad van 

Pekela. Misschien is het door samen te werken mogelijk om seniorenvoorlichting weer op te 

zetten. 



In juni is een delegatie op bezoek geweest bij de seniorenraad, ook zij staan positief 

tegenover het opzetten van seniorenvoorlichting. Helaas is er door de pandemie nog geen 

vervolg geweest. 

Scholingen 

Het afgelopen jaar heeft 1 lid van de cliëntenraad de scholing “nieuw in de clientenraad” 

bezocht. Verder zijn er geen scholingen gevolgd. 

Terugblik 2020 

We hebben ons bezig gehouden met  de subsidie aan- en uit vragen en we hebben  het 

bestuur van de Badde van advies kunnen voorzien.  

Het verschil van inzichten heeft geresulteerd in het aftreden van Peter Boon, gelukkig blijven 

de overige leden zitting nemen in de cliëntenraad.  

Voor wat meer bekendheid bij de achterban is er een Persbericht uitgegaan. Hier is ook op 

radio Westerwolde aandacht besteed. 

 

Vooruitblik 2021 

Het is onmogelijk om in de toekomst te kijken, we hebben geen idee of en hoe Corona zal 

worden verslaan. We proberen aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

De cliëntenraad geeft unaniem aan dat ze het belangrijk vindt om zichtbaar te worden voor 

de cliënten van de Badde. Dit item heeft een zeer hoge prioriteit en de benodigde 

interventies zullen worden ingezet. 

Het spreekt voor zich dat er ook voldoende aandacht is voor de 4 kerntaken zoals de 

gemeente Pekela aan de Badde heeft gesteld.  

Het werkplan gaat uitgebreider in op de te verrichten werkzaamheden. 

Namens de cliëntenraad van de Badde 

G. Kuiper, secretaris  

 

 

 

 

 


