
Jaaroverzicht Infinity 2018 

Vergadering met de ouders van Infinity op diverse lokaties. 

Er zijn in 2018 10 vergaderingen geweest  

(10 jan, 15 febr, 22 mrt, 23 april, 13 juni, 12 juli, 12 sept, 9 okt, 6 nov en 21 nov.) 

 

Vergadering met ouders en partner ’s Heerenloo 

Er zijn 7 vergaderingen geweest. 

( 6 juni, 11 juli, 26 sept, 31 okt, 7 nov, 13 nov, en 12 dec.) 

 

Vergaderingen met de Gemeente waren op 23 mei, 31 okt en 12 dec. 

 

Vergaderingen met de woningcorporatie Patrimonium  

Op 31 jan. was ook de regiodirecteur van Philadelphia aanwezig om zijn plannen te bespreken. 

Verder is er nog overleg geweest op 31 okt en 12 dec. Patrimonium was 23 mei ook aanwezig bij het 

gesprek met de gemeente. 

Het volgende heeft de revue onder meer gepasseerd: 

 Toekenning gemeente perceel in de Oranjewijk 

 Toekenning gemeente perceel in de Schokkerhoek. 

 Locatie kinderboerderij geschikt maken voor dagbesteding 

 Hoeveelheid cliënten voor de woning bepalen 

 Profielschets bewoners en personeel is op gesteld 

 Businesscase is in concept gemaakt 

 Schotbalk is bekeken en onderzocht op haalbaarheid Infinity (17 maart) 

 B. Zoer kwam met prognose  

 Roosteraar vertelde wat de opties waren voor Infinity. 

 Vastgoedmedewerker ’s Heerenloo werd betrokken (B.Bouw) 

 Westermeerweg werd als optie onderzocht. 

 Gesprekken met belangstellenden voor Infinity. 

 Afspraak gemaakt dat ’s Heerenloo het huren gaat verzorgen 

 Gesprek met dhr Visser over medezeggenschap 

 Mevr. Ruiter bezocht een cursus bij Per Saldo betreffende financiën opstarten ouderinitiatief. 

 Bouwkundige overwegingen besproken. 

 Huisvestingsprofiel besproken 

 Nieuwe gedragsdeskundige is betrokken. (M. Duits) 

 Zorgconsulent is betrokken (L.Valk)  

 Nieuw platform gemaakt door T. Wakker (site) 

 Er zijn 2 lezingen van Colette de Bruin bezocht ontwikkelaar vd methode ‘Geef me de Vijf’ 

 Enkele ouders zijn lid van Trizet, belangenvereniging gehandicapte medemens op Urk. 


