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 Datum: 24 januari 2016 

Onderwerp Tijd: 09.00 tot 11.00u 

Fysieke Overlegtafel Jeugd Helmond & 

Peelgemeenten 

Notulist: Dhr. H. van Elburg 

Locatie: Boscotonde – 
Commissiekamer B 

 

Aanwezig: Mw. A-M. de Wit (BJ), Mw. J. Aerts (LEVgroep), dhr. C. Janssen (ORO), mw. 

A. Gijsbers (Topaze), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. H. Dittner (Wmo 

raad), dhr. T. Denissen (Actionkids), dhr. H. Reniers (Reinier van 

Arkel/Herlaarhof), mw. V. Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), mw. J. van den 

Tillaert (MEE), mw. Sparidaens (IDRIS), dhr. M. Schut (Peel6.1), dhr. W. 

Bijlmakers ( Helmond), mw. I. van de Ven ( Helmond),  mw. C. van Deursen 

( Helmond), dhr. H. van Elburg (Peelgemeenten) 

 

Afwezig: Mw. M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. H. van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mw. M. van den Nieuwenhuijzen (GGZ Oost Brabant), dhr 

mw. I. van Goch (Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten), dhr. P. Kuijs 

(Vierbinden), mw. T. van der Wielen ( peelgemeenten), mw. J. Schwarte 

(GGD), dhr. E. Dracht (Savant) 

 

 

1) Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

Dhr. Schut opent de vergadering en heet iedereen welkom. Daarnaast wordt Dhr. 

Bijlmakers voorgesteld, welke als inkoper Helmond ook de voorzittersrol van de 

Fysieke Overlegtafel Jeugd op zich zal nemen. Het is hiermee dan ook de laatste 

Fysieke Overlegtafel Jeugd voor dhr. Schut, deze wordt bedankt voor zijn inzet. 

 

Mw. A-M. de Wit geeft aan dat vanuit het leidinggevendenoverleg grote zorgen zijn 

geuit aangaande de inzet van de J&G-ers. Er heerst onduidelijkheid over de inzet en 

de inkoop is nog niet geregeld voor 2017. Het uiteenvallen van Peel 6.1 leidt ook tot 

zorgen over de manier waarop de J&G-ers worden ingezet, met name bij de 

Peelgemeenten en het is lastig om de medewerkers heirover te informeren en 

instrueren.  

 

Mw. A. Gijsbers geeft aan dat er visie noodzakelijk is om tot een juiste afstemming 

te komen tussen 1e en 2e lijn. Er wordt aangegeven dat deze noodzaak wordt 

onderkend en bekeken gaat worden in welke samenstelling en op welke wijze 

hierover het gesprek en de discussie voortgezet zal worden.  

 

2) Notulen 23 november 2016 

De notulen van 23 november 2016 worden vastgesteld. dhr. W. van Hest vraagt om 

de status aangaande het onderwerp kwaliteit vanuit de werkgroep kwaliteit. De 

voorstellen zouden aan de tafel besproken moeten worden. Dhr. Bijlmakers gaat 

gemeente Laarbeek vragen of zij over de door hen ondernomen acties kunnen 

rapporteren.   
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3) Mededelingen 

 

FOT- data 2017 

Voor 2017 is gekozen voor beperking van het aantal overleggen voor de tafel. 

Verwacht wordt dat er minder tijd benodigd is voor het overleg en daarom zijn de 

overleggen voor 2 uur ingepland. Daar waar de behoefte of noodzaak ligt kan dit 

aangepast worden. Afgesproken wordt om de data voor 2017 opnieuw te versturen. 

 

Vertegenwoordiging FOT 

De huidige samenstelling aan de Fysieke Overlegtafel Jeugd wordt opnieuw tegen het 

licht gehouden.  Een en ander hangt af van de onderwerpen waarover aan de tafel 

gesproken kan worden. Er zal bepaald moeten worden of de tafel enkel over inkoop 

gerelateerde onderwerpen overleg voert of ook over inhoudelijke onderwerpen. Dhr. 

Bijlmakers zal dit met de functionarissen welke vanuit de inhoud betrokken zijn 

bespreken, en komt bij de volgende Fysieke Overlegtafel Jeugd in maart met een 

voorstel. 

 

Werkgroep consultatiekosten 

Dhr. Schut geeft aan dat voor de werkgroep een extra bijeenkomst noodzakelijk zal 

zijn om daarna met een voorstel te komen aangaande de consultatiekosten.     

 

4) Ontwikkelagenda 

 

Er wordt opgemerkt door dhr. Denissen dat een aantal zaken welke eerder zijn 

vastgesteld niet meer op de ontwikkelagenda teruggekomen zijn. Dit betreft onder 

andere de gezamenlijke klachtencommissie. Verzocht wordt om de oude 

ontwikkelagenda’s te raadplegen en de onderwerpen welke niet zijn afgerond weer 

op de ontwikkelagenda te plaatsen. 

 

Vervoer 

Voor wat betreft de organisatie van vervoer en bijbehorende vergoeding is gekeken 

naar de huidige werkwijze WMO ( inperking keuzevrijheid) en de werkwijze van 

Eindhoven ( verhoging tarief). Dhr. Bijlmakers geeft aan dat de werkwijze van 

Eindhoven vooralsnog de voorkeur lijkt te hebben en beter passend is daar het 

vervoer bij de WMO van geheel andere orde is dan bij Jeugd. Er wordt bekeken wat 

passend gaat zijn voor nieuwe afspraken, vooralsnog wordt de huidige lijn 

gehanteerd. 

 

Social return  

Het voorstel met betrekking tot Social Return is nog in ontwikkeling. Wanneer het 

voorstel met betrekking tot Social Return passend is zal deze aan de huidige 

overeenkomst gekoppeld worden. Een wijziging ten opzichte van het huidige beleid is 

dat er een minimum omzet wordt bepaald. Enkel boven deze drempel zal Social 

Return van toepassing zijn  voor aanbieders. Het gaat hierbij om de omzet voor 

Helmond en de Peelgemeenten gezamenlijk. 

 

Administratieve processen. 

Er lijken geen noemenswaardige  problemen te zijn met het oog op de 

administratieve processen. Er wordt op ad hoc basis bekleken of er noodzaak is om 

gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. Wel wordt verwacht dat er veel werk uit 

de invoering van de nieuwe PDC naar voren gaat komen.   

 

PDC en tarifering 

Helmond en de Peelgemeenten trekken hierin op met Eindhoven en de Dommelvallei 

en zullen op basis hiervan bepalen hoe de nieuwe PDC ingericht gaat worden. De 

sturingsvisie en PDC is een bespreekstuk en geen vastgesteld stuk. Het stuk moet 

nog doorontwikkeld worden.  
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Leefgeld 

Mw. de Wit geeft aan dat Bijzonder Jeugdwerk betrokken is bij een voorstel ten 

aanzien van het leefgeld en de bijzondere kosten. Het voorstel is in de afrondende 

fase. Wanneer het voorstel gereed is zal dit ook aan Helmond en de Peelgemeenten 

gepresenteerd worden. 

 

5) Sturingsvisie en PDC 

De gemeente wil meer grip krijgen op de toegang. Zij wil doorontwikkelen op kennis 

en expertise. Er is geconcludeerd dat de huidige werkwijze van indicatiestelling 

beperkingen met zich mee brengt. Ook moet onderzocht worden op welke wijze de 

doorstroom van 1e naar 2e lijn optimaal kan plaatsvinden.  

De PDC zal zo ingericht worden dat er een ruimere productafbakening zal zijn dan in 

de huidige situatie. Het is daarbij van belang dat er tijdens het traject zicht op de 

cliënt gehouden wordt en dat af- en opschaling eenvoudig mogelijk is. Er wordt 

bekeken op welke manier een daarbij passende financiering ingericht kan worden. 

 

Er wordt opgemerkt dat visie, en de hierbij te voeren discussie van essentieel belang 

is. Daarin moeten zowel de toegang als de 2e lijn betrokken worden. mw. I. van de 

Ven geeft aan dat dit van beleid uit opgepakt zal worden. 

 

6) Analyse zorgconsumptie en doelgroepen 

Dhr. Bijlmakers geeft aan dit onderwerp naar de volgende overlegtafel te willen 

doorschuiven. Dit omdat de analyse nu beperkt gedaan kan worden en bij het 

volgend overleg meer gegevens, zoals de jaarrekening, meegenomen kunnen 

worden.   

 

7) Rondvraag en Afsluiting 

mw. Zeeman vraagt aan de tafel hoe aanbieders omgaan met “zorg voor jeugd”. 

Afgesproken wordt om dit voor volgend overleg te agenderen.  

 

mw. van den Tillaert vraagt tevens ook aandacht voor de onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

 

Dhr. van Elburg geeft aan dat de colleges de aangepaste overeenkomsten voor de 

inkoop van jeugdhulp voor 2017 voor Helmond en de Peelgemeenten hebben 

goedgekeurd. De procedures worden deze week in Negometrix opengesteld. Dit geldt 

voor de overeenkomst Specialistische ondersteuning en de overeenkomst verblijf en 

dagbehandeling.  

 


