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Samenvattend verslag van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en 

samenwerkingsverbanden gehouden op 17 mei 2017 te Someren  
van 9.00 tot 11.50 uur 

 
Aanwezig: wethouder Maas (voorzitter; gemeente Someren),  de heer J. Adams (gemeente 
Laarbeek), de heer J. van den Berkmortel (gemeente Helmond), wethouder Bevers (gemeente 
Gemert-Bakel), de heer L. Bisschops (als gast, gespreksleider), wethouder Briels (gemeente 
Laarbeek), wethouder Cuijpers (gemeente Heeze-Leende), de heer M. van den Elzen (gemeente 
Boekel), de heer L. van Genugten (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H. Hamacher (gemeente 
Someren), de heer J. van der Heijden (SWV Helmond-Peelland PO), mevrouw S. Hendriks (gemeente 
Asten), mevrouw M. Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Hoekman (gemeente Geldrop-
Mierlo), wethouder Huijsmans (gemeente Asten), mevrouw L. van Kraaij (gemeente Geldrop-Mierlo), 
wethouder De Leeuw (gemeente Helmond), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), 
mevrouw A. Martens (SWV Helmond-Peelland PO), de heer T. van den Nieuwelaar (gemeente 
Gemert-Bakel),), mevrouw M. van Onzenoort (gemeente Nuenen), wethouder Pero (gemeente 
Nuenen), de heer P. van de Sande (SWV Helmond-Peelland PO), de heer H. Schapenk (SWV 
Helmond-Peelland VO), wethouder Schlösser (gemeente Deurne), mevrouw K. van der Velden 
(gemeente Heeze-Leende) wethouder Willems (gemeente Boekel tot 11.45 uur), de heer E. Wissink 
(SWV Helmond-Peelland PO)  
Afwezig: de heer B. Winantz (gemeente Deurne) 
Notulist: mevrouw K. Steenbakkers 
 
Opening en mededelingen 
De heer Maas opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.  
Hij bedankt de organisatoren van de conferentie “Samen maken wij ons sterk voor onze jeugd!” op 20 
april 2017.  
 
Vaststelling verslag OOGO 13 oktober 2016 
Het verslag van het OOGO op 13 oktober 2016 dat eerder is vastgesteld, wordt besproken. Naar 
aanleiding van het verslag zijn geen aanvullingen gedaan.   
 
Mededelingen over ontwikkelingen jeugdhulp 

 In de Peelgemeenten zijn gebiedsteams actief. In februari heeft een conferentie plaatsgevonden 
over de doorontwikkeling daarvan.   

 De gemeente Geldrop-Mierlo is samen met de gemeente Eindhoven en Helmond gestart met de 
opzet van een producten en dienstencatalogus in het kader van de inkoop van jeugdhulp. Vanuit 
een outreachende aanpak zijn binnen de gemeente Geldrop-Mierlo CMD’ers als contactpersoon 
voor de afzonderlijke scholen aangewezen.   

 Hans Schapenk gebruikt deze vergadering om zijn waardering uit te spreken over de wijze waarop 
wethouder Huijsmans, namens alle wethouders in de regio, de totstandkoming van Senzer in goede 
banen heeft geleid.   

 
Bestuurlijke opdracht  
De aanwezigen worden geïnformeerd over de stand van zaken van de bestuurlijke opdracht.  
Tijdens de presentatie worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt:  

 Zijn er grote verschillen tussen de 10 gemeenten? De afspraken zijn gelijk maar de uitvoering in de 
dagelijkse praktijk verschilt.  

 Gevraagd wordt te streven naar eenduidige termen en het inzichtelijk maken van 
verantwoordelijkheden. Dit laatste punt wordt opgepakt. Er komen “10 plaatjes” die naast elkaar 
gelegd kunnen worden.    

 Wie is de “jeugddeskundige” die wordt toegevoegd aan de ACT? De jeugddeskundige moet iemand 
zijn met mandaat en met kennis van het lokale veld. Verzocht wordt, bij voorkeur, één persoon per 
gemeente hiervoor beschikbaar te stellen die de woensdagochtenden vrijhoudt voor overleg.  

 De jeugddeskundige is een werknaam die refereert naar de taak die de afgevaardigde in de ACT 
namens de gemeente vervult. Er wordt zo snel mogelijk gestart. De ACT monitort of alle gemaakte 
afspraken worden uitgevoerd.  
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 De heer Schapenk meldt dat er onrust heerst onder de directies van praktijkscholen over 
“Peelportaal”. Die onrust dreigt uit te lopen op een meningsverschil. De wethouders nemen hier 
kennis van. Gevraagd wordt hen tijdig in kennis te stellen als zij bij kunnen dragen aan een 
oplossing.     

 Namens de RMC-coördinator wordt de gemeenten verzocht medewerking te verlenen aan 
verzoeken van hem om een overzicht van alle verstrekte vrijstellingen en absoluut verzuimers door 
te geven Zijn verzoek komt voort uit een wettelijke opdracht.  

  
Besluiten 

 Alle gemeenten stemmen in het inrichten van een Onderwijszorgarrangement (ONZO) van het SWV 
Helmond-Peelland VO en de gemeenten in de regio. De praktische uitvoering per gemeente is nog 
een punt van aandacht en wordt in overleg met de afzonderlijke gemeenten nader ingevuld..  

 Alle colleges van B&W hebben ingestemd met de projecten “de verbinding jeugdprofessional – 
IB’er/zorgcoördinator fase 1 en 2” en “een doorgaande lijn in arrangeren”. De kosten van het eerste 
project (beide fases) worden verdeeld over de 10 gemeenten, de kosten van het tweede project 
worden voor de helft gedragen door het SWV PO, de overige 50% worden gelijkelijk verdeeld over 
de 10 gemeenten. Het SWV VO betaalt niet mee. Dit SWV heeft, voor de uitvoering van diverse 
onderdelen uit de bestuurlijke opdracht, inmiddels kosten gemaakt en daarmee zijn 
verantwoordelijkheid genomen.  
De gemeente Boekel stemt in met het voorstel en de verdeling van kosten maar vraagt bij 
toekomstige projecten rekening te houden met de grootte van gemeentes bij de verdeling van 
kosten.    

 
“Van visie naar praktijk” 
De heer Bisschops leidt het gesprek. In het vorige OOGO zijn een drietal punten genoemd om beter 
aan te sluiten bij de praktijk:  

1. Geef professionals de maximale ruimte.  
2. Geef professionals in het zoeken naar adequate oplossingen bestuurlijke dekking.  
3. Communiceer tijdig met toezichthoudende organen (inspectie). 

Hoe loopt het in de praktijk? Zoals afgesproken? Wat ben je tegengekomen? Wat zijn valkuilen? 

 Samen zijn we verantwoordelijk voor het voorkomen van “nieuwe bureaucratie”. “Als we iets 
toevoegen moet er ook iets af.” 

 Als casuïstiek vastloopt zijn de lijnen kort.  

 Zijn er voorbeelden te noemen waarin bestuurlijke ruimte is gegeven?  

 Er moet aandacht zijn en blijven voor competentieontwikkeling.  

 Leidinggevenden moeten aangesproken worden als een professional niet doet wat hij/zij moet doen 
(bv. het aanleveren van gegevens).  

 Als professionals het eens zijn blijkt er soms geen passende plaats beschikbaar. Op dat moment 
dient bestuurlijke interventie plaats te vinden.  

 Zowel de samenwerkingsverbanden als de gemeenten zijn nog zoekende naar een adequate wijze 
om kwaliteit van geleverde diensten te toetsen. “Doen we de juiste dingen met de middelen die we 
krijgen?” 

 Wethouder De Leeuw doet een oproep aan het SWV PO om een soortgelijke structuur in te richten 
als het SWV VO met de ACT heeft gedaan zodat deskundigen snel betrokken kunnen worden. De 
heer Van der Heijden geeft aan dat het PO een soortgelijke constructie kent, maar dat de benaming 
daarvoor anders is.  

Geconcludeerd wordt dat de gemaakte afspraken in de praktijk zijn opgepakt. De vervolgstap wordt het 
in beeld brengen van de kwaliteit:  

- Een dienend kwaliteitszorgsysteem dat aansluit bij rol van professionals; 
- Wat is de vraag van de klant geweest en hoe is opgepakt? Is “de klant” tevreden?  

Afgesproken wordt de kwaliteitszorg aan de orde te stellen in het volgende OOGO.  
 
Andere dilemma’s waar aandacht voor wordt gevraagd:   

 Onwelwillende en/of onmachtige ouders. Waar ligt de grens als een kind tekort wordt gedaan door 
de ouders? Durven we samen door te pakken? 

 Wat als ouders het aanbod voor hun kind niet passend vinden en, via bijvoorbeeld de huisarts, op 
zoek gaan naar andere voorzieningen buiten het onderwijs en gemeenten om? 
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Afgesproken wordt dilemma’s bespreekbaar te maken, dat geldt voor de jeugdprofessionals, 
onderwijsgevenden en bestuurders.    
 
De heer Bisschops sluit af met de mooie woorden: “Wees trots op wat jullie aan het doen zijn!” 
 
Vervolgafspraken, rondvraag en afsluiting 
De voorzitters van de samenwerkingsverbanden bedanken de gemeente Someren voor de gastvrijheid 
en de voorbereiding van deze bijeenkomst. De gemeente Boekel heeft aangeboden gastgemeente te 
zijn voor het OOGO in het najaar van 2017. Vanuit de samenwerkingsverbanden worden op korte 
termijn datavoorstellen gedaan.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 11.50 uur.  


