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Instellingsbesluit Cliëntenraad Yashoda Bhawan 
 
De Cliëntenraad is een adviesorgaan van de Zorgaanbieder en is ingesteld door de Directie van 
Yashoda Bhawan. 
 
Artikel 1 Begrippen 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1. Zorgaanbieder: Yashoda Bhawan te Rotterdam. 
 
2. Cliënten: De natuurlijke personen aan wie de zorgaanbieder, in brede zin, zorg verleent. 
 
4. Cliëntenraad: De op basis van dit instellingsbesluit door de Zorgaanbieder ingestelde 

Cliëntenraad. 
 
5. Commissie van vertrouwenslieden: De commissie die belast is met bemiddeling bij en de 

behandeling van meningsverschillen tussen de Zorgaanbieder en de Cliëntenraad. 
 
Artikel 2 Taken 
De Cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de Zorgaanbieder, in 
het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen, het signaleren van 
zorgbehoeften, gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake beleid op de zorg- en 
dienstverlening. 
 
Artikel 3 Samenstelling 
1. De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden. 
2. De Zorgaanbieder benoemt de leden van de Cliëntenraad.  
3. De Zorgaanbieder selecteert kandidaten op basis van een profielschets. 
4.  De Zorgaanbieder garandeert bij de benoeming de volledige onafhankelijkheid van de leden.  
 
Artikel 4 Termijn 
De leden van de Cliëntenraad worden benoemd voor vier jaar. Tweejaarlijks treedt de helft van de 
Cliëntenraad af. Bij de installatie van de eerste raad zal de helft van het aantal leden voor de eerste 
termijn benoemd worden voor de duur van twee jaren. Herbenoeming is mogelijk. 
 
Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap Cliëntenraad 
1. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur van maximaal 2 termijnen van 4 jaar per termijn. 
b. Door overlijden. 
c. Door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
d. Indien een lid om onduidelijke redenen driemaal achtereen de vergadering van de 

Cliëntenraad niet heeft bijgewoond, dan kan de Cliëntenraad en/of Directie van de 
Zorgaanbieder het lidmaatschap beëindigen. 

e. Wanneer de Cliëntenraad, overeenkomstig de regeling die hij daarvoor reglementair 
getroffen heeft, besluit dat voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van de 
Cliëntenraad gevergd kan worden. 

f. Door collectief ontslag door de Zorgaanbieder indien de Cliëntenraad zodanig functioneert 
dat de Zorgaanbieder daardoor niet langer voldoet aan zijn plicht om een Cliëntenraad in 
stand te houden die representatief is voor zijn Cliënten en redelijkerwijs in staat kan worden 
geacht om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. 



 
 

 
Instellingsbesluit Cliëntenraad Yashoda Bhawan      Pagina 3 van 3 

2. Personen die als lid van de Cliëntenraad zijn ontslagen door de Cliëntenraad of de Zorgaanbieder 
kunnen zich bij de eerstvolgende verkiezingen na hun ontslag niet verkiesbaar stellen als lid van 
de Cliëntenraad.  

 
Artikel 6 Vacature 
Bij een (tussentijdse) vacature van een lid van de Cliëntenraad benoemt de Zorgaanbieder een nieuw 
lid van de Cliëntenraad. Artikel 3, lid 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing. De zittingstermijn 
van degene die is benoemd in een tussentijdse vacature eindigt wanneer de zittingstermijn zou zijn 
geëindigd van degene in wiens plaats hij werd benoemd.  
 
Artikel 7 Kosten 
1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de Cliëntenraad, 

komen ten laste van de Zorgaanbieder. 
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 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 Zorginstellingen, komen slechts ten laste van de Zorgaanbieder indien deze van te voren 
van de te maken kosten schriftelijk op de hoogte is gesteld. 

 
Artikel 8 Voorzieningen  
1. De Zorgaanbieder staat de Cliëntenraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover hij kan 

beschikken en die de Cliëntenraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
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 wordt gemaakt en al het overige 
wat in dit kader relevant wordt geacht.  
 

Artikel 9 Bemiddeling 
Bij verschil van mening tussen de Zorgaanbieder en de Cliëntenraad over de uitvoering van de 
artikelen 7 en 8 vraagt de Cliëntenraad de Commissie van vertrouwenslieden om te bemiddelen. 
Wanneer de bemiddeling van de Commissie van vertrouwenslieden niet tot overeenstemming leidt, 
kan de Cliëntenraad zich tot de kantonrechter wenden. 
 
Artikel 10 Slotbepalingen 
1. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de Zorgaanbieder. 
2. Dit besluit kan worden gewijzigd door de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder wijzigt dit besluit niet 

voordat de Cliëntenraad hierover positief advies heeft uitgebracht dan wel, wanneer dit advies 
negatief is, de Commissie van vertrouwenslieden heeft vastgesteld dat de Zorgaanbieder bij 
afweging van betrokken belangen in redelijkheid tot wijziging van het beoogde besluit kan 
komen. 

 
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2013. 


