
Huishoudelijk regelement Cliëntenraad Alexander Monro Ziekenhuis 

1.    De Cliëntenraad vergadert bij voorkeur 8x per jaar, waarvan ten minste 4x met (een 
afvaardiging van) de Raad van Bestuur en 1 x per 2 jaar RvC. 

2.    De vergaderingen van de Cliëntenraad worden bijeengeroepen door de voorzitter of 
door een op initiatief van ten minste een/derde van het aantal leden van de Cliëntenraad 
daartoe gedaan verzoek. 

3.    De oproeping wordt gedaan met inachtneming van een termijn van ten minste zeven 
dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden 
meegerekend. De oproeping gebeurt schriftelijk, met vermelding van plaats en tijdstip 
van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.  

4.    Besluiten van de Cliëntenraad worden genomen met volstrekte meerderheid in een 
vergadering waarin twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Aanwezigheid van 
twee/derde van het aantal leden is niet vereist, als het gaat om een onderwerp dat voor 
de tweede keer aan de orde komt en hiervan op de agenda melding is gemaakt. 

5.    Van de vergadering wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Het verslag wordt 
vastgesteld door de Cliëntenraad.  

6.    Medewerkers, belanghebbenden of externe deskundigen kunnen door de 
Cliëntenraad uitgenodigd worden voor een mondelinge toelichting tijdens de vergadering. 
 
7.    Onkosten voor het deelnemen van medewerkers, belanghebbenden of externe 
deskundigen aan vergaderingen of voor deelname aan werkgroepen worden door het 
Alexander Monro Ziekenhuis vergoed volgens de regels van de cao. 
 
8.    De vergoedingen voor leden van de Cliëntenraad voor het uitoefenen van hun 
functie wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld en met de voorzitter van de 
Cliëntenraad afgestemd. Dit kan betrekking hebben op  reiskostenvergoeding en een 
jaarlijkse vrijwilligersbijdrage. Daarnaast moet er jaarlijks budget beschikbaar zijn voor 
deelname aan cursussen/trainingen/overige bijeenkomsten die van belang zijn voor de 
uitvoering van de taken van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad maakt aan het begin van 
ieder jaar een begroting van de kosten, passend binnen het budget. 
 
9. Met ieder nieuw lid van de Cliëntenraad vindt een kennismakingsgesprek plaats met 
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 
 
10. Ieder nieuw lid van de Cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld om een 
rondleiding te krijgen in het AMZ, waarbij kennis wordt gemaakt met de leidinggevenden 
van de diverse afdelingen.   
  


