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 Datum: 15 september 2014 

Onderwerp Tijd: 9.30 - 11.30 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Dhr.  Fransen (BJBrabant), dhr. E. Dracht (LEV-groep), dhr. C. Janssen (ORO), 

mevr. J. van den Tillaart ( MEE Zuidoost Brabant), M. de Leijer (Psychotherapie 
Deurne), dhr. T. Ruitenbeek (Combinatie Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het 
Levensatelier), dhr. T. Oor (IDRIS), mevr. L. van de Schans (Savant), dhr. P. van der 
Sman ( Topaze), dhr. T. Denissen ( Actionkids), mevr. I. van Goch (Onis Organisatie 
voor Welzijnsdiensten), dhr. W. Bijlmakers ( gemeente Helmond), dhr. J. Adams ( 
gemeente Laarbeek), dhr. T. van den Nieuwelaar ( gemeente Gemert-Bakel), dhr. T. 
Robbe (Robbe&Partners), mevr. C. Vriends ( Bizob), dhr. H. Dittner (Wmo raad),  

dhr. W van Hest (Wmo raad) 

 

Afwezig: mevr. M. van den Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), 
mevr. A. Saric ( Bizob) 

 

 
1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Dit overleg wordt 

opgenomen voor personen die het overleg willen terugluisteren.  

 

2. Notulen 3e Fysieke Overlegtafel  

Mevrouw van den Tillaart was aanwezig namens MEE Zuidoost Brabant. 

Geconstateerd is dat de discussiepunten niet benoemd zijn. Dit is niet bewust gedaan. De 

discussiepunten worden meegenomen in de uitwerking van de diverse stukken. 

De notulen van de 3e fysieke overlegtafel zijn met deze wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Naar aanleiding van het verslag  

Pag. 2 “bekostiging brief” 

In het verlengde van de brief van Tim Robbe heeft de G32 een brief opgesteld en 

verzonden namens Zuid Oost Brabant. Op vraag van de heer van Hest of de regio 

negatief bekend staat bij het ministerie wordt negatief geantwoord. 

Punt 7 “opvoedondersteuners” 

De opvoedondersteuners worden via lokale lijnen, dus door elke gemeente apart, 

georganiseerd.  

Informeren cliënten 

De gemeenten willen cliënten informeren, dit is moeilijk vanwege niet toegankelijke 

gegevens. De Combinatie Jeugdzorg, ORO en MEE leveren medewerkers die met 

Peel6.1 meedenken over de Peelregionale communicatie naar bestaande clienten.  

Bekostiging 

Bij bekostiging rekening houden met registratie: hierover komen alarmerende 

geluiden. Is dat bekend? Vooralsnog niet. 

Brief G32 en brief Robbe;  

de heer Janssen informeert de vergadering over bespreking van de voorbereidingen 

op de  op 24 september in de kamer. 

Het ministerie zou bezig zijn met “reparatiemiddelen” in de wet, volgens Robbe. 
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Tijdens het verdere verloop van de vergadering is besloten tot het oprichten van een 

werkgroep olv mevrouw Van der Schans om te bezien of en hoe een brief namens 

zorgaanbieders en gemeenten vorm kan krijgen (voor 24 september). 

Punt 9 budgettaire kaders 

Het scherp krijgen van de budgettaire kaders is onderwerp van huiswerk voor de 

gemeenten. Er is overeenstemming bereikt over dat deel van het budget dat vanuit de 

Peel in Eindhoven wordt besteed, wat in de Peel en wat lokaal. Op 23 september in 

alle colleges. 

In hoofdlijnen;    

± 29 miljoen Peel naar Eindhoven 

± 12,5 miljoen Peel deze inkooptafel:specialistische ondersteuning en jeugd- en 

gezinswerkers 

Nog wat bedragen voor het lokale veld 

Nogmaals wordt benadrukt dat in de Peel is besloten alle budgetten voor jeugdzorg 

ook voor jeugd te besteden! 

Pag. 3 “Perverse prikkels” 

Naar aanleiding van het ontbreken van de besproken discussiepunten, stelt de heer 

van Hest voor aan iedereen aan de tafel (fysiek en virtueel) om onderwerpen aan te 

reiken die op de ontwikkelagenda moeten komen staan voor de jeugdzorg. (dit kan 

aan jeugdzorgpeel@bizob.nl) 

 

4. Agendapunt verordening 

De verordening wordt gepubliceerd zodra deze in alle gemeenten is vastgesteld. 

De toegang wordt op dit moment uitgewerkt in andere documenten, en is dus niet in de 

verordening beschreven. 

 

5. Agendapunt de uitvraag 

Besproken wordt waarom 2014 niet wordt uitgevraagd. Deze worden ook in Eindhoven 

gevraagd, geven een reëler beeld omdat er inmiddels veel is gewijzigd. Na overleg 

besluit de vergadering om de prognose 2014 in de uitvraag toe te voegen. 

Tim van de Nieuwelaar licht nogmaals toe waarom de vragen belangrijk zijn voor de 

    gemeenten;  

- om afspraken te maken over de tarieven 

- als input voor de transponering en daarmee samenhangend de budgetverdeling. 

Chris Jansen (ORO) heeft al een reactie naar de Dommelvallei gestuurd inzake de 

tarievenopbouw, en zal deze na de fysieke tafel vanmiddag in de Dommel, ook naar 

de Peel sturen. 

Tim Robbe geeft aan dat werkgeverslasten wel zijn meegenomen.  

Robbe doet een voorzet voor de ontwikkelagenda; trajecttarieven 

Lucy van de Schans vraagt of ook voor nieuwe cliënten een korting op NZA wordt 

toegepast. 

We willen nu tarieven vaststellen die zowel voor zittende als voor nieuwe cliënten gelden 

in 2015 en waarmee we vanaf 1 januari met elkaar kunnen verrekenen, maar die in 2015 

moet kunnen worden aangepast, aldus Robbe. Mogelijk aanpassen van de P of de Q 

moeten we op de ontwikkelagenda voor 2015 zetten.  

 

6. Agendapunt j&g-werkers 

De toelichting en presentatie worden kort herhaald.  

De genoemde evaluatie  roept vragen op. De discussie leidt tot; evaluatie op “Q” op “P” 

en op “anders werken”. Na twee jaar zou de werkbelasting bepaald moeten worden 

vanuit “anders werken”. 

De voorgestelde tarieven zijn 

- j&g+ € 8.340,-/traject 

- j&g   € 7.447,-/traject 

Dit is een voorstel om mee aan de slag te gaan. Reactie kan gegeven worden  

    week 38/39. 
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De j&g-werker+ heeft extra’s; voldoet aan de jeugdwet artikel 4 en heeft bovendien  

     andere expertises in de achterban. 

De toewijzing door Opvoedondersteuner naar j&g-werker of Specialistische 

ondersteuning wordt nader uitgewerkt. 

Alle input uit de uitvraag en reacties op j&g-werkers wordt gebruikt om de deelovereen- 

     komsten inhoudelijk op te stellen. In oktober, na voldoende input, gereed. 

Begeleiding basis en begeleiding extra moeten verder worden uitgewerkt.  

Aan de overlegtafel is gepolst welke organisaties zouden willen offreren voor j&g-

werkers. De gemeente kiest uiteindelijk vanuit de samenstelling zoals in de presentatie is 

weergegeven waarbij beperkt ruimte voor nieuwe aanbieders is. 

 

7. Agendapunt aansturing 

Staat op de agenda van 16 oktober. In oktober gereed. 

 

8 Agendapunt Expertpool 

Staat op de agenda van 16 oktober. In november gereed. 

 

9. Agendapunt Deelovereenkomsten 

De deelovereenkomsten zullen zo mogelijk, gezamenlijk met de overeenkomsten van 

Eindhoven aan de colleges van de regio worden aangeboden. 

 

10. Reserveoverleg 

Mogelijk is een extra overleg wenselijk. Dit zal dan gehouden worden op 26 september 

namiddag om 13 uur. De uitnodiging komt pas kort voor het overleg. 

 

 

11. Rondvraag 

De werkgroep (client)communicatie wordt ter plaatse opgericht. 

Overige opmerkingen en suggesties kunnen worden verzonden naar 

jeugdzorgpeel@bizob.nl.   

 
11. Afsluiting 

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 

 

mailto:jeugdzorgpeel@bizob.nl

