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 Datum: 5 juni 2014 

Onderwerp Tijd: 13.00-16.00 

Notulist: Anja Saric/Corine Vriends Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg 
Locatie: Boscotondo te Helmond 

Aanwezig: Mevr. J. van den Berg (BJBrabant), mevr. M. van Eijndhoven (LEV-groep), dhr. C. 
Janssen (ORO), M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. W. Mertens (Combinatie 
Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Psychoherapie Asten), mevr. M. van den 
Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), dhr. T. Oor (IDRIS), mevr. L. van de Schans 
(Savant), dhr. P. van der Sman ( Topaze), mevr. J. van den Tillaart ( MEE Zuidoost 
Brabant), dhr. W. Bijlmakers ( gemeente Helmond), dhr. J. Adams ( gemeente 
Laarbeek), dhr. T. van den Nieuwelaar ( gemeente Gemert-Bakel), mevr. K. Lukassen 
( gemeente Helmond), dhr. O. Ramos (Robbe&Partners), mevr. C. Vriends ( 
Bizob),mevr. A. Saric ( Bizob) 

Afwezig: Dhr. T. Denissen ( Actionkids), mevr. I. van Goch (Onis Organisatie voor 
Welzijnsdiensten),dhr. P. Kuijs (Vierbinden) 

 
1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Dit overleg wordt 
opgenomen voor personen die het overleg willen terugluisteren.  
 
2. Voorstelronde 

De deelnemers stellen zich voor.  
 
3. Wat gaan wij doen?  
Jeugdzorg Peel6.1 wordt bestuurlijk aanbesteed. De afspraken rondom de relatie 
(overlegstructuur) zijn opgenomen in de basisovereenkomst die tijdens dit overleg wordt 
toegelicht. De afspraken omtrent de inhoud worden opgenomen in de deelovereenkomst 
(en). Deze deelovereenkomst (en) worden tijdens de volgende overlegtafels besproken. 
De basisovereenkomst voor de jeugdzorg is reeds door de colleges goedgekeurd.  
 
4. Vragen en toelichting basisovereenkomst 

Overwegingen:  
In overweging B staat dat de gemeente en aanbieders de continuïteit van de zorg dienen 
te waarborgen zoals omschreven in het RTA.  
Vraag: Hoe wordt de continuïteit gewaarborgd bij verlengde jeugdzorg (18 tot 23 jaar)? 
Valt deze groep onder Jeugdzorg of onder de WMO? Het gaat voornamelijk om de al 
zittende jongeren.  
Antwoord: Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Dit onderwerp moet nader 
uitgewerkt worden en wordt opgenomen in de deelovereenkomst.  
 
In overweging F is vermeld dat de partijen de ruimte ontvangen die nodig is om inwoners 
en professionals tot efficiënte arrangementen te laten komen.  
Vraag: Wat wordt er verstaan onder het woord ruimte?  
Antwoord: De ruimte om suggesties in te kunnen brengen.  
 
In overweging I wordt weergegeven dat aanbieder per 1 januari 2015 beschikt over 
posities in de lokale en regionale sociale infrastructuur, integriteit, benodigd personeel, 
contact met de inwoners en benodigde deskundigheid en ervaring.  
Vraag: Wanneer komt er duidelijkheid omtrent de inhoud en wanneer moeten de 
aanbieders voldoen aan hetgeen vermeld is in overweging I?  
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Antwoord: Vóór 1 januari 2015 is de inhoud bekend en zijn de deeloverkomsten 
afgesloten. Dit betekent dat hetgeen vermeld in overweging I ingaat per 1 januari 2015.  
 
Artikel 3: 
De looptijd van de basisovereenkomst is vier jaar.  
Vraag: Waarom is er gekozen voor een looptijd van vier jaar, terwijl andere 
overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de overeenkomst Wmo een looptijd van 10 jaar 
hebben? 
Antwoord: De looptijd is vanuit juridisch oogpunt vastgesteld op 4 jaar. De bedoeling is 
uiteraard om een duurzame relatie aan te gaan.  
 
Artikel 5:  
Door het insturen van een juist ingevulde eigen verklaring geeft de aanbieder aan dat de 
daar genoemde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.  
Vraag: Waar staat de eigen verklaring? 
Antwoord: De link naar de website staat in bijlage 3 vermeld. De eigen verklaring kan 
men van de website downloaden.  
 
Artikel 6: 
De aanbieder dient schriftelijk kenbaar te maken welke personen rechtsgeldig bevoegd 
zijn hem te vertegenwoordigen. 
Vraag: Waarom is dit relevant? 
Antwoord: Het is voor de gemeente en aanbieder belangrijk om te weten wie 
gemandateerd is om besluiten te nemen en om overeenkomsten te tekenen.  
 
Artikel 8: 
Via de website kan men reageren op de voortgang, voorstellen doen en signalen afgeven 
en de relevante documenten raadplegen.  
Vraag: Kan iedereen reageren op de website? 
Antwoord: Ja.  
 
Artikel 10: 
Er wordt verwezen naar artikel 1.11.  
Vraag: Dit artikel is niet in de overeenkomst opgenomen.  
Antwoord: Artikel 1.11 is artikel 1.10. Dit wordt veranderd.  
 
Artikel 11: 
In dit artikel worden de onderwerpen van de deelovereenkomst benoemd.  
Vraag: Er komen onderwerpen aan bod zoals kritische succes – en faalfactoren en 
monitoring. Hoe kan men van te voren al afstemmen wat men gaat meten en hoe men 
daar beoordeeld op kan worden? 
Antwoord: Er moet eerst gekeken worden wat de gezamenlijke doelen zijn die je wil 
bereiken. De doelstellingen zijn opgenomen in het beleid. Hier kan men elkaar op 
beoordelen.  
 
De looptijd van de deelovereenkomst. 
Vraag: Kan de looptijd van de deelovereenkomst afwijken van de looptijd van de 
basisovereenkomst? 
Antwoord: Ja. De deelovereenkomst zal naar verwachting een looptijd hebben van één 
jaar, omdat het gebonden is aan het RTA. Wellicht zal de deelovereenkomst in de 
toekomst een langere looptijd hebben.  
 
In de deelovereenkomst is Social return opgenomen. 
Vraag: Hoe wordt dit artikel in de deelovereenkomst ingevuld. 
Antwoord: Social return is een lastig onderwerp, waardoor het ook lastig is om nu een 
antwoord te geven op de vraag. Social return is beleid. De aanbieders en gemeenten 
dienen zich hieraan te houden. Er kan gezamenlijk besproken worden hoe Social return 
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in de deelovereenkomst opgenomen kan worden, maar het is de vraag in hoeverre dat al 
voor de eerste deelovereenkomsten plaats zal gaan vinden.  
 
Artikel 12: 
In artikel 12.2 staat vermeld indien blijkt dat de aanbieder niet meer voldoet aan de in 
de overeenkomst gestelde voorwaarden, de gemeente zich het recht voorbehoudt deze 
aanbieder van deelname aan de overeenkomst eenzijdig en per direct uit te sluiten door 
de overeenkomst met die partij te ontbinden.  
Vraag: Om welke voorwaarden gaat het? Waarom staat het in een bestraffende sfeer? 
Antwoord: De voorwaarden die opgenomen zijn in de basis en deel – overeenkomst (en). 
Vanuit juridisch oogpunt is het artikel opgenomen. Indien de gemeente gebruik maakt 
van artikel 12, dient de gemeente te motiveren waarom zij de overeenkomst per direct 
wil ontbinden. 
 
Artikel 14: 
In dit artikel wordt aangegeven dat gedurende de looptijd nieuwe aanbieders zich aan 
kunnen melden bij het inkoopnetwerk. Indien de gemeente besluit tot toelating (na 
toetsing van gestelde eisen) van de nieuwe aanbieders, communiceert de gemeente dit 
met de andere deelnemende aanbieders. 
Vraag: Waarom worden de andere deelnemende aanbieders op de hoogte gesteld indien 
nieuwe aanbieders toetreden? 
Antwoord: Het bestuurlijk aanbesteden is een transparant proces. De gemeente 
communiceert welke aanbieders toetreden en welke aanbieders uittreden.  
 
5. Algemene vragen 

Andere aanbieders 
Vraag: Hoe bereik je aanbieders die niet meedoen met de fysieke overlegtafel? 
Antwoord: Daarvoor is het virtuele overleg middels een website opgericht. Tevens is 
informatie over de inkoop jeugd gepubliceerd in kranten. Er zijn Twitter berichtjes 
verstuurd. Er zijn verschillende media ingezet om dit proces kenbaar te maken.  
 
Basisovereenkomst 
Vraag: Wanneer moet de basisovereenkomst worden ondertekend en ingeleverd?  
Antwoord: De basisovereenkomst dient samen met de eigen verklaring zo spoedig 
mogelijk ondertekend te worden ingeleverd. Zodra alle wethouders de 
basisovereenkomst ondertekend hebben zal er een mail gestuurd worden naar de 
aanbieders van deze fysieke overlegtafel. Zij kunnen vervolgens de overeenkomst op de 
website peel 6.1. terugvinden. De basisovereenkomst dient samen met de eigen 
verklaring zo spoedig mogelijk ondertekend te worden opgestuurd naar: 
BIZOB, t.a.v. mw. Anja Saric 
Postbus 215, 5688 ZL Oirschot 
 
ACM 
Vraag: Is er rekening gehouden met de richtlijnen van ACM? 
Antwoord: Ja. zie artikel 2.3 (DAEB) van de basisovereenkomst.  
 
Communicatie 
Vraag: Hoe verloopt de communicatie Peel 6.1? 
Antwoord: De website Peel 6.1 is het communicatiemiddel.  
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6. Deelovereenkomst  

De deelovereenkomst gaat (in tegenstelling tot de basisovereenkomst) over de inhoud. 
De huidige deelovereenkomst wordt nog nader uitgewerkt door de gemeente en daarna 
als een concept geplaatst op de website en verzonden aan de deelnemers van de fysieke 
overlegtafel. Deze zal tijdens de volgende fysieke overlegtafel worden besproken.  
 
7. Cafetariamodel 

Er zijn een tweetal zorgvormen die door de Peelgemeenten via het bestuurlijk 
aanbesteden worden ingekocht. Het gaat hier om: 

- Zvw: Jeugd – GGZ eerste lijn (generalistische basis GGZ); 
- Zvw: Jeugd – GGZ tweede lijn zonder verblijf (specialistische GGZ). 

 
Tevens willen de Peelgemeenten een deel, zijnde de adviesfunctie, bij GGZ inkopen. 
De rest van de zorgvormen worden door Eindhoven – in opdracht van de 21 gemeenten 
in Zuid Oost Brabant - ingekocht. De 21 gemeenten hebben zeggenschap over het 
volume omtrent de zorgvormen die door Eindhoven worden ingekocht.  
 
Hoe Eindhoven vanuit zijn inkooprol de relatie met de aanbieders gaat vormgeven is 
(nog) niet bekend.  
 
6. Opmerkingen 

De deelovereenkomst wordt eind aanstaande week in concept op de website 
gepubliceerd.  
 
7. Rondvraag en afsluiting 

Het was een prettige bijeenkomst. Het proces is open en transparant, waarbij er een 
gevoel van samenwerking is. Daarbij zijn er nog veel vragen omtrent de inkoop vanuit 
Eindhoven die niet beantwoord kunnen worden. .  
 
Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 
 

 


