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 Datum: 23 november 2016 

Onderwerp Tijd: 16:00 uur 

Gezamenlijke Fysieke Overlegtafels Wmo  

en Jeugd Helmond en Peelgemeenten 

Notulist: Marielle van Meijl 

Locatie: Senzer Helmond 

 

 

 

Afspraken en mededelingen 

 

1. Inkoop 

De gezamenlijke inkoop zoals die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, conform het 

model bestuurlijk aanbesteden, wordt gecontinueerd. 

 

Het voorzitterschap van de Overlegtafels is verdeeld over de gemeenten: 

Overlegtafel Wmo begeleiding: mevr. T. van der Wielen, Peelgemeenten  

Overlegtafel Wmo huishoudelijke ondersteuning: mevr. M. Rutten, Peelgemeenten 

Overlegtafel Jeugd: dhr. M. Schut, Helmond 

Overlegtafel Beschermd wonen: mevr. M. Peijnenburg. 

 

2. Uitvoering 

 De facturering (codering en tarieven) blijft uniform, maar wel apart bij Helmond 

en Peelgemeenten indienen. Het berichtenverkeer blijft gehandhaafd zoals het nu 

is. Op 29 november organiseert Peelgemeenten een bijeenkomst om de 

aansluiting op de Peelgemeenten toe te lichten. 

 Het contractmanagement wordt gezamenlijk uitgevoerd. 

 Social return. De verantwoording hiervan kan in één keer voor beiden (Helmond 

en Peelgemeenten) plaatsvinden (5% van de totale omzet in Peelgemeenten en 

Helmond) 

 

3. Toegang 

De toegang zal plaatsvinden via de lokale gebiedsteams. Voor Beschermd 

wonen/Begeleiding Plus zal een gezamenlijk toegangsteam worden opgericht. 

 

Verzocht wordt om de verantwoordelijke managers/contactpersonen van de verschillende 

teams proactief bekend te maken. Dit wordt toegezegd. 

 

Toegezegd wordt dat de Toegang, ook al is deze lokaal geregeld, opnieuw een onderwerp 

zal worden aan de FOT.  

Toegang is een lokale verantwoordelijkheid. Signalen over de werking ervan kunnen aan 

de FOT worden gedeeld. 

 

 

4. Overschotten 

Er is veel te doen in de media over de overschotten op de budgetten. Dit wordt 

genuanceerd. Niet op alle onderdelen van het sociaal domein zijn overschotten. Er zijn 

ook tekorten. De vooruitzichten in meerjarenperspectief op het gehele sociale domein 

zijn niet positief. Er is incidenteel ruimte.  Goede voorstellen voor ondersteuning van 

transformatie en innovatie zijn altijd welkom. Hier kan wat breder vertaling aan worden 

gegeven dan rechtstreeks de huidige inkoop rakend, bijvoorbeeld als er goede 

voorstellen zijn die in de toekomst leiden tot besparingen.     
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Transformatie en innovatie is besproken aan de FOT Jeugd (voorafgaand aan deze 

bijeenkomst). Daar is besproken om dit onderwerp in de FOT te agenderen en de 

komende keer een procesvoorstel te doen over de wijze waarop dit thema concreet kan 

worden vormgegeven. Dit kan dan ook in de FOT Wmo geagendeerd worden. 

 

5. Tarieven 

Tarieven begeleiding: Er ligt een voorstel om de tarieven over 2016 met terugwerkende 

kracht te indexeren. Deze indexatie wordt ook meegenomen in de voorstellen voor de 

nieuwe tarieven 2017. 

Tarieven  Jeugd: Onderzocht wordt of er budgettaire ruimte is voor een geïndexeerde 

tariefstijging per 1 januari 2017. 

 

Toegezegd wordt te kijken naar de mogelijkheid om in de overeenkomsten een vaste 

vorm van indexering op te nemen. 

 

6. Productendienstencatalogus Jeugd (PDC) 

In 2018 wordt een nieuwe Productendienstencatalogus ingevoerd. Deze wordt samen 

met de Dommelvallei+ en de regio Eindhoven ontwikkeld. 

 

7. Jeugd- en gezinswerk 

De huidige overeenkomst wordt verlengd voor de duur van één jaar. 

Binnenkort worden de afspraken door gemeenten en betreffende aanbieders 

geconcretiseerd. 

 

8. Vervolg 

Er wordt behoefte uitgesproken om vaker gezamenlijk overleg te hebben (combi-Fot’s en 

bestuurders), bijvoorbeeld twee keer per jaar. De setting kan dan iets anders zijn, 

bijvoorbeeld thematisch en ook een deel informeel/netwerken. 

 

De wethouders nemen de input mee terug en er wordt teruggekoppeld aan de Fot’s hoe 

hier verder mee te gaan. 

 

 

 

 

 

 


