
  Pagina 1 van 7 

 

 

  

 Datum: 14 juli 2016 

Onderwerp Tijd: 15:30-17:00 

Fysieke Overlegtafel  

nieuwe taken WMO en jeugd,  

met wethouders 

Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Gemert-Bakel zaal Atlant 

 

 

Aanwezig: 

 

mw. I. van Goch (Onis), mw. A. Korsten (ORO), mw. D. Rijntjes en dhr. H. 

Plagge (de Zorgboog), mw. D. Hoopman (SWZ), mw. M. Van der Heijden (St. 

Zorgboeren Zuid), dhr. J. Ragetlie (LEV-groep), mw. M. Van Ardenne (Buro 

Maks), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. J. Schrover (MEE) dhr. D. van 

Sambeek (Zorgcoop.), hr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. E. Dracht (Savant), 

dhr. J. Feuerriegel (SMO), dhr. T. Denissen (Actionkids), mw. A-M de Wit 

(BJ), mw. V. Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), mw. Van den Nieuwenhuijzen 

(GGZ OB), dhr. H. van de Moosdijk (Levensatelier), dhr. T. Oor (Idris), mw. 

K. Suurmeijer (Impegno), dhr. C. Janssen (ORO), mw. de Leijer 

(Psychotherapiedeurne), dhr. Slootmans (Topaze), 

 

mw. M. de Leeuw en mw. N. van der Zanden (gemeente Helmond), dhr. J. 

Briels (gemeente Laarbeek), dhr. J. Huijsmans (gemeente Asten), 

mw. M. van der Donk en mw. T. van der Wielen (Peel6.1), dhr. T. van den  

Nieuwelaar (Gemert-Bakel), dhr. J. Adams (Laarbeek), dhr. H. van Elburg en 

mw. C. Vriends (Bizob) 

  

1. Opening  

De heer Huijsmans heet iedereen welkom namens alle wethouders sociaal domein van de 

6 Peelgemeenten. De agendapunten zoals aangegeven zullen per punt toegelicht worden. 

Voor de Wmo en de Peel door de heer Huijsmans en voor de jeugd door mevrouw de 

Leeuw. 

 

2. Brief instellingen inzake overschotten  

De wethouders is gevraagd een inhoudelijke reactie te geven vanuit de 

portefeuillehouders op de brief die een aantal instellingen aan de Colleges van B&W van 

de Peelgemeenten hebben gestuurd i.v.m. de berichtgeving over de overschotten op de 

zorgbudgetten en de besteding hiervan in het licht van de door de instellingen ervaren 

krapte.  

Het betreft een brief van de raden van bestuur van: GGZ Oost Brabant, ORO, Stichting 

Maatschappelijke Opvang, Bijzonder Jeugdwerk, Stichting de Zorgboog, Savant zorg. 

 

2.1 Reactie en toelichting op het onderwerp overschotten: 

De reden van overschotten kan per gemeente verschillend zijn. Het is een veel 

genuanceerder verhaal dan in de media gemeld: 

- Ook tekorten in Huishoudelijke ondersteuning of bij jeugd komen ten laste van het 

totale budget.  

-Het overschot is wellicht eenmalig, dus niet structureel. 

-De budgetten zullen komende jaren behoorlijk afnemen. Per gemeente kan dit 

verschillend zijn, maar reductie aan de inkomstenkant is waarschijnlijk aan de orde. 
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-Er zijn onvoorziene overschotten op pgb-uitgaven. Niet-bestede pgb-beschikkingen  

vloeien rechtstreeks terug naar gemeenten.  

-Enkele gemeenten hebben al rekening gehouden met tekorten en daarmee al middelen 

van tevoren toegevoegd aan de begroting. 

-In Laarbeek is bijvoorbeeld de ambtelijke inzet niet ten laste gekomen van het Sociaal 

Domein budget.  

 

Alle 6 de Peelgemeenten zullen in elk geval de beschikbare budgetten voor het sociale 

Domein inzetten. Wel kan het zo zijn dat op gemeenteniveau de deelbudgetten door  de 

raad “geoormerkt” zijn, en niet voor andere doeleinden binnen het Sociaal Domein 

gebruikt mogen worden. 

 

Uitgangspunt was, is en blijft dat iedere inwoner/cliënt de ondersteuning krijgt die nodig 

is. Niet is gebleken dat dit niet het geval is of dat mensen structureel tekort komen 

(klanttevredenheid, aantal bezwaren) m.u.v. de specifieke situatie HO, maar daar 

worden inmiddels maatregelen voor getroffen. Zorg wordt nooit onthouden bij 

gebrek aan geld. 

 

De Zorgboog en Savant spreken uit dat tot nu toe gewerkt wordt onder de kostprijs. Men 

wil wel kostendekkend kunnen werken, zijn niet uit op winst. 

 

2.2 Reactie en toelichting op het onderwerp tarieven: 

Wethouder Huijsmans neemt deze opmerkingen mee in de beantwoording van het 

volgend onderdeel van de brief.  

 

Zoals reeds besproken aan de overlegtafel begeleiding, is de werkgroep ‘evaluatie nieuwe 

categorieën en tarieven Wmo-begeleiding’ druk bezig met het evalueren en het trekken 

van conclusies. De wethouders zullen de uitkomsten van deze evaluatie goed bespreken, 

vanuit het uitgangspunt van passende tarieven. 

 

Zorgboog: Er is bij aanvang van de vaststelling van de tarieven uitgegaan van een 

bepaalde mix tussen ‘duurdere’ en ‘lichtere’ varianten en op die verhouding zijn de 

tarieven gebaseerd. KPMG heeft deze doorgerekend. Inmiddels blijkt uit de eerste 

analyse dat deze mix volledig omgekeerd ligt: er wordt veel meer in de goedkopere 

zorgcategorieën gedeclareerd dan in de duurdere.  

In een gezamenlijk overleg hebben we vastgesteld dat we eenzelfde zienswijze hebben 

op de verwijzing van cliënten naar de verschillende categorieën. Conclusie is dan wellicht 

dat de tarieven niet dekkend zijn.   

Mw. Van der Wielen: Dit wordt momenteel allemaal doorgerekend door KPMG, een aantal 

zorgaanbieders (waar ook de aannames op gebaseerd waren) zijn gevraagd gegevens 

aan te leveren. Na de zomer zal dit leiden tot conclusies en een voorstel.  

Buro Maks geeft aan dat ook de cao-verhoging voor de aanbieders een extra bezuiniging 

is, wanneer er niet wordt geïndexeerd.  

Dhr. Huijsmans: Er komt geen toezegging  dat de indexering structureel wordt 

meegenomen. Maar ook dit punt wordt serieus meegenomen in de evaluatie van de 

werkgroep, geeft de heer Huijsmans aan. 

De wethouder zegt toe dat, indien nodig, de tarieven bijgesteld zullen worden. 

 

 

2.3 Reactie en toelichting op het onderwerp vervoer: Vervoer is een knelpunt 

voor met name de kleine aanbieders, omdat er een contractuele verplichting ligt om alle 

cliënten te accepteren en het vervoer zelf te regelen indien dit geïndiceerd is. Het gaat 

dan om zo’n grote afstanden, dat de kosten voor het vervoer erg hoog oplopen. Dit 

betreft dan vaak individueel vervoer of vervoerskosten die bijna niet in een groter geheel 

gecompenseerd kunnen worden.  
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Zoals reeds besproken aan de overlegtafel begeleiding, is  het onderzoek dat we 

uitvoeren met Trafficon, waarmee bezien wordt of gezamenlijke aanbesteding de kosten 

aanzienlijk kan terugbrengen, nog lopende. De wethouders hebben  ondertussen wel 

besloten om de acceptatieplicht te versoepelen. Aan de FOT Wmo is besproken dat de 

aanbieder geen acceptatieplicht heeft, wanneer de afstand adres woonhuis klant tot het 

adres dagbesteding groter is dan 10 km (enkele reis). 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel hoe om te gaan met klanten en 

aanbieders waarbij de reisafstand groten is dan 10 km. Voor bestaande knelpunten wordt 

een oplossing gezocht. 

 

SWZ is blij dat het onderwerp serieus besproken wordt. Verdere uitwerking van het 

vervoersthema op gebied van de  Wmo verloopt via de FOT-begeleiding. 

GgzOB vraagt of het ook voor de jeugd geldt. 

Wethouder de Leeuw geeft aan dat er geen signalen zijn dat de knelpunten rondom 

vervoer ook bij jeugd spelen, maar naar knelpunten moet worden gekeken. Vervoer zal 

als aandachtspunt bij de FOT-jeugd op de agenda worden gezet.  

  

2.4 Punten in de brief van de aanbieders Wmo die om toelichting vragen:  

 

Gespecialiseerde dagbesteding/activiteiten: vraag om verduidelijking wat hiermee wordt 

bedoeld.  

De toelichting komt van de Zorgboog; De vraag betreft meer het proces tot beschikking. 

Deze laat te lang op zich wachten, ook bij herbeoordelingen, als de cliënt al bekend is. 

Vanuit enkele jeugdaanbieders  wordt aangegeven dat men wel direct start met de zorg,  

maar de beschikking en dus de mogelijkheid tot factureren 8 weken tot 6 maanden op 

zich laat wachten. Bij de jeugd worden beschikkingen met terugwerkende kracht 

afgegeven. Er wordt wel een mail gestuurd waarin toestemming wordt gegeven voor de 

start van de hulpverlening. Dhr. Briels merkt op dat het in ieder geval positief is dat de 

zorg gewoon gestart kan worden en niet hoeft te worden gewacht op administratieve 

belemmeringen.  

 

Duidelijk is dat hier een probleem zit dat aandacht vraagt in de komende tijd. Mw. Van 

der Wielen geeft aan dat het landelijke berichtenverkeer hier ook een oplossing voor 

biedt, het streven is om rond oktober iedereen hierop te hebben aangesloten. 

Dhr. Huijsmans geeft aan dat na dit overleg de leden van de FOT Jeugd zich even kunnen 

beraden op de vraag of er volgende week tijdens de FOT Jeugd een presentatie moet 

worden gegeven over de knelpunten in de declaraties. 

Er wordt naar gestreefd om de knelpunten in het facturatieverkeer snel in goed 

overleg op te lossen. 

De aandacht voor het tijdig geven van beschikkingen wordt toegezegd door de 

wethouders.  

 

2.5 Reactie en toelichting op het onderwerp innovatie: 
Aanbieders worden uitgenodigd om met ideeën en wensen te komen die bijdragen aan 

innovatie. De aanbieders moeten zich ook uitgedaagd voelen om diensten en producten 

te ontwikkelen die leiden tot de gewenste transformatie én tegelijkertijd besparing 

opleveren. In die zin moeten aanbieders rekening (blijven) houden met een 

krimpscenario. Mevrouw de Leeuw bevestigt dat dit de uitdaging is voor de komende 

maanden. Voor goede plannen is er incidenteel geld te vinden. 

Topaze pleit voor trajectfinanciering. Dit is volgens mevrouw de Leeuw een onderwerp 

van de fysieke overlegtafel Jeugd.  

ORO pleit voor het vinden van korte termijn effecten op de administratieve 

lastenverlichting. 

De heer Huijsmans zegt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, en dat de 

knelpunten zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost. 
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Bijzonder Jeugdwerk stelt nog een vraag over de overschotten op jeugdbudgetten. De 

heer Huijsmans geeft aan dat deze verschillend zijn per gemeente en mevrouw de Leeuw 

voegt toe dat het incidentele overschotten zijn. 

 

Savant doet het voorstel om mee te denken over structurele inzet van middelen, 

bijvoorbeeld uit innovatiegelden. De heer Huijsmans geeft aan dat er op lokaal niveau 

innovatiemiddelen zijn, waarmee incidentele investeringen kunnen worden gedaan. Ook 

van de partners worden investeringen gevraagd. De heer Briels staat open om te kijken 

welke bewegingen om extra investering vragen. Deze moeten aansluiten op het lokale, 

ter versterking van het voorliggende veld. Gemeente Helmond onderschrijft dit. 

Incidentele innovatiemiddelen zijn beschikbaar op lokaal niveau. Gemeenten 

staan open voor goede plannen. 

 

De knelpunten op het gebied van Huishoudelijke hulp worden erkend door de 

wethouders. In goed overleg met de aanbieders wordt gewerkt aan oplossingen, dit 

resulteert, onder andere, in de invoering van een nieuwe categorie HO Extra. Dit 

betekent geen verdringing van begeleiding individueel, maar invulling van een behoefte. 

Gezien rechtelijke uitspraken worden momenteel snelle stappen tot verbetering van de 

werkinstructies gemaakt. De HHT middelen in 2017 kunnen worden toegevoegd aan het 

budget Huishoudelijke Ondersteuning. 

Er is goed overleg met de aanbieders over de Huishoudelijke Ondersteuning. 

 

Beperkte inzet van respite care (Kortdurend Verblijf): weliswaar is het beroep op 

respijtzorg/tijdelijk verblijf in de Wmo zeer beperkt, er is in geen geval vastgesteld dat 

dit te wijten is aan bezuinigingen. Er is hierover gesproken in een gezamenlijke 

bijeenkomst van Peel 6.1., aanbieders en Zorgkantoor en afgesproken dat een werkgroep 

van zorgaanbieders V&V en Zorgkantoor aan de slag gaat met het in kaart brengen van 

knelpunten en oplossingen. Tot op heden is hier nog geen terugkoppeling van ontvangen.  

Voor de Wmo is in ieder geval recent besloten om de eigen bijdrage voor dit onderwerp 

te laten vervallen om geen enkele financiële drempel op te werpen. Communicatie 

hierover wordt uitgezet. 

De eigen bijdrage voor kortdurend verblijf is vervallen. 

 

3. Ontwikkelingen Peel 6.1 

De aanbieders hebben op meerdere momenten en tafels hun zorgen geuit over de 

gevolgen van de ontvlechting. Afgesproken is om hier rond de zomer met hen bestuurlijk 

op terug te komen. De ontwikkelingen c.q. stand van zaken inzake Peel 6.1 wordt 

daarom toegelicht door de heer Huijsmans: 

De 5 Peelgemeenten zullen per 1-1-2017 een eigen uitvoeringsorganisatie hebben. Met 

de gemeente Helmond zijn afspraken gemaakt om de ontvlechting met zo weinig 

mogelijk hinder voor cliënt en aanbieders te laten plaatsvinden. 

De princiepafspraak is dat we voor inkoop, aanbesteding en beleid elkaar blijven 

opzoeken. De uitwerking daarvan is in voorbereiding. Waarschijnlijk zal dit in september 

worden vastgesteld en de besluitvorming zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. 

 

GgzOB geeft aan te verwachten dat de overlegtafels gezamenlijk blijven. 

Idris pleit om breder te kijken dan zelfs 6 gemeenten, en, voor jeugd, naar de 21. 

Bijzonder Jeugdwerk vraagt om snelle besluitvorming over jeugd- en gezinswerkers. 

 

Wethouder de Leeuw licht toe dat op de structuur van het Sociaal Domein de gemeenten 

binnen Peel 6.1 elkaar niet gevonden hebben, maar wel altijd op de inhoud.  

Savant geeft aan dat aanbieders veel gedaan hebben in transformatie en samenwerking. 

Deze politieke onrust maakt het lastig om gemotiveerd te blijven. Hij verzoekt de 

gemeenten om ook ‘over hun schaduw’ te springen en te blijven samenwerken. 

ORO sluit daarbij aan en zou het jammer vinden wanneer “de politiek” ons weer twee 

jaar kost voordat we kunnen transformeren. 
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SMO vraagt wat er gaat gebeuren met Beschermd Wonen. Wethouder van der Zanden 

vertelt dat dit formeel een onderwerp is voor de centrumgemeente, maar dat dit tot nog 

toe in goed gezamenlijk overleg met de andere 5 Peelgemeenten is vormgegeven. Dit 

proces wordt gewoon doorgezet. Wethouder Huijsmans voegt toe dat beschermd Wonen 

in de toekomst een lokale zaak zal worden, omdat de middelen worden 

gedecentraliseerd. 

 

ORO vraagt of de gemeenten nog doorgaan met het bestuurlijk aanbesteden.  

De wethouders geven aan dat het bestuurlijk aanbesteden niet ter discussie 

staat.  

 

4. Financieringswensen jeugdhulp 

Bespreking van de financieringswensen die vanuit de jeugdhulpaanbieders binnen de FOT 

Jeugd zijn benoemd, onder voorzitterschap van mevrouw de Leeuw: 

  

De jeugdhulpaanbieders hebben meerdere malen aangegeven dat zij vinden dat de 

gemeenten hen financieel onvoldoende tegemoetkomen. Dit gebeurde onder andere naar 

aanleiding van berichten in de media dat gemeenten budget overhouden op Jeugdhulp 

(en Wmo). Aan de FOT Jeugd brachten de aanbieders een aantal financieringswensen 

naar voren.  

Op de punten uit de brief wordt verder ingegaan:  

 

4.1 Reactie en toelichting op het onderwerp innovatie- of transformatie-

budget: 

De regio Eindhoven heeft een gezamenlijk transformatiebudget van 6% van de 

begroting. Aanbieders kunnen daar proposities indienen om aanspraak te maken op dat 

budget. De peelgemeenten hebben ieder afzonderlijk 6% gereserveerd.  

Elke gemeente staat open voor voorstellen ter besteding van het 

transformatiebudget. 

 

4.2 Reactie en toelichting op het onderwerp consultatie:  

Het gaat hierbij om op- en afschalen en de verbinding tussen de eerste en tweedelijn. In 

de praktijk wordt er door de eerste lijn contact gezocht met aanbieders voor consultatie 

en advies, om te kijken of en hoe een casus doorgeleid kan worden. Het gaat hierbij vaak 

ook om complexe casussen waarbij ouders niet willen of waar sprake is van 

(v)echtscheidingen. Casussen waar bij de toeleiding naar hulp al veel tijd en energie in 

gestoken wordt, nog voordat er een beschikking afgegeven wordt. Concreet is dan de 

vraag of deze uren/inspanningen ook gefinancierd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld 

aan een declaratie op een post ‘consultatie & advies’, of met terugwerkende kracht een 

beschikking afgeven. Wethouder de Leeuw geeft aan dat dit een reële vraag is.  

Onderwerp “product consultatie” zal onderwerp zijn aan de fysieke overlegtafel 

jeugd van 21 september. 

 

4.3 Reactie en toelichting op het onderwerp frictiekosten:  

De aanbieders geven aan dat Peel 6.1. de betalingstermijnen –soms fors- overschrijdt. 

Hierdoor komen sommige aanbieders in liquiditeitsproblemen. De aanbieders erkennen 

dat de ‘fout’ niet eenzijdig bij Peel 6.1. ligt. Ook veel aanbieders hebben hun facturatie 

onvoldoende op orde. Het inrichten van het facturatieproces is een gezamenlijke opgave.  

Er wordt door mevrouw de Leeuw niet ingegaan op de wens tot betaling van 

frictiekosten. Peel 6.1 houdt vast aan de ingezette lijn, waarbij inhoudelijk overleg in de 

werkgroep en via de voorlichtingsmiddag over i-berichtenverkeer, moet leiden tot 

gezamenlijke verbeteringen. De deelnemers van de fysieke overlegtafel kunnen op 19 

juli, indien gewenst. een presentatie krijgen van de financiële afdeling van Peel 6.1. 

Daarin zal worden toegelicht waar er knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden 

opgelost. Voorschotten zullen alleen in individuele gevallen, en indien noodzakelijk,  

verstrekt worden. De lijn is dat het berichtenverkeer goed moet worden ingericht, 

waardoor tijdig en accuraat gefactureerd kan worden.  
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Toegezegd wordt dat aanbieders die problemen hebben met facturatie of betaling, op 

individueel niveau contact op mogen nemen met de heer Jordi Boons via mail  

j.boons@helmond.nl. we zetten alles in om de facturatie volgens de standaarden te laten 

verlopen. 

Op individueel niveau kunnen knelpunten met betrekking tot  facturatie- of 

liquiditeit worden besproken.  

 

4.4 Reactie en toelichting op het onderwerp tarieven: 

Eind 2015 is met de aanbieders overeengekomen dat per 1-1-2016 geen tariefverlaging 

wordt doorgevoerd. In plaats daarvan kregen de aanbieders de opdracht een reductie 

van 6% op het volume te realiseren. Daarbij zou beoordeeld worden of de tarieven per 1 

juli 2016 moeten worden aangepast. Aan de FOT van 25 mei jl. is  kenbaar gemaakt dat 

er geen aanleiding is om de tarieven per 1 juli aan te passen. De indruk is dat de 

tarieven redelijk marktconform zijn. Daaraan ligt echter geen grondige analyse ten 

grondslag. Aan de FOT van 23 juni jl. is voorgesteld om deze analyse in de tweede helft 

van 2016 wel te maken. De uitkomsten hiervan kunnen worden gekoppeld aan de nieuwe 

productendienstencatalogus (PDC) die we per 1-1-2018 willen invoeren. Het ontwikkelen 

van een nieuwe PDC gebeurt in overleg met aanbieders, onder andere aan de Fysieke 

overlegtafel en in werkgroepen. 

De tarieven komen in het najaar op de agenda van de fysieke overlegtafel 

jeugd. 

 

4.5 Reactie en toelichting op het onderwerp vervoer.  

Met de subregio’s Eindhoven en Dommelvallei is de wens uitgesproken om voor wat 

betreft vergoedingssystematiek jeugd meer uniformiteit in de regio te realiseren. In 

Peelverband willen we komend half jaar ook afstemmen met vervoer in het kader van de 

Wmo. 

Vervoer is onderwerp van de ontwikkelagenda jeugd. 

  

4.6 Reactie en toelichting op het onderwerp 6% volumereductie:  

Eind 2015 is met de aanbieders overeengekomen dat er per 1 januari 2016 geen 

generieke korting op de tarieven zou plaatsvinden. In plaats daarvan hebben aanbieders 

de opdracht om op een andere manier 6% reductie van de totale kosten cq. omzet 2016 

te realiseren. In een voorstel aan Peel 6.1. hebben de aanbieders aangegeven deze 6%-

afspraak liefst helemaal uit de deelovereenkomst te willen schrappen.  

Wethouder de Leeuw deelt mede dat de eis van 6% reductie wordt geschrapt. 

 

5. Rondvraag 

GgzOB; vindt dit overleg fijn. De onderwerpen worden serieus opgepakt. Wel een 

pleidooi om dit bestuurlijk overleg af en toe terug te laten komen. Afgesproken wordt om 

dit in het najaar nog eens te herhalen. 

 

Topaze; vraagt of er bij constatering van een Quick win snel besluitvorming kan 

plaatshebben. Wethouder Huijsmans geeft aan dat wanneer de tafels het er over eens 

zijn, er snel bestuurlijk gehandeld kan worden. 

 

Levensatelier haakt hierop in en vindt dat er wel gesproken wordt over bestuurlijk 

aanbesteden, maar er bij discussies soms een verharding en een rigide houding gaat 

ontstaan. Allen worden uitgenodigd terug te gaan naar de mindset van het begin.  

 

Wethouder Briels benadrukt dat de transitie de grootste stelselwijziging is in decennia. 

Hij geeft complimenten aan de aanbieders. De portefeuillehouders worden goed gevoed 

door de beleidsmedewerkers. Op zijn vraag hoe aanbieders de inrichting van de 

samenwerking ervaren komen de volgende reacties; 

Velen geven aan het fijn te vinden dat in de Peel de zaken vanuit de inhoud worden 

geregeld. De inhoud is altijd leidend. Compliment aan ons allen. De sfeer en 

samenwerking zijn goed. 

mailto:j.boons@helmond.nl
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Een enkeling geeft daarnaast aan dat er te weinig resultaten zijn, maar dat dit ligt aan 

beide partijen. 

Namens de Wmo-raden wordt daaraan toegevoegd dat het vooral een inrichting was van 

het systeem, en dat het nu tijd wordt om uitdrukkelijk met elkaar over de inhoud te 

spreken. De wens om de transformatie verder vorm te geven wordt gedeeld door veel 

aanbieders. De intenties zijn goed, we hebben elkaar gevonden in de transitie en moeten 

samen verder in de transformatie. 

 

Idris vraagt of de achterdeur nog openstaat in de samenwerking tussen alle 6 

gemeenten. De reactie van de voorzitter is dat er geen deuren definitief op slot staan. 

 

6. Afsluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 

Het overleg in deze samenstelling zal nog eens worden herhaald op het moment 

dat er weer zaken bestuurlijk te bespreken zijn. 

 

 

 

NB: aansluitende bespreking leden FOT Jeugd: 

 

Na afloop zijn de deelnemers van de FOT Jeugd blijven zitten. Mw. Van der Wielen heeft 

in grote lijnen toegelicht wat de bevindingen zijn in Peel 6.1. m.b.t. knelpunten in 

facturering. Deze blijken verschillende oorzaken te hebben, deels bij Peel 6.1., deels bij 

de aanbieders zelf. Als eenmaal iedereen op het berichtenverkeer is aangesloten, zullen 

deze naar verwachting vrijwel zijn opgelost. Indien nodig wordt hier op 19 juli nog een 

toelichting op gegeven. Zij biedt namens Peel 6.1. aan dat de aanbieders die tegen 

structurele knelpunten oplopen, of waar forse betalingsproblemen spelen, een individueel 

gesprek krijgen om de knelpunten te analyseren en de oplossingen te bespreken.  Ze 

heeft de verwachting dat dit over slechts enkele aanbieders gaat. Met dit gegeven vinden 

de aanwezigen het niet nodig om de FOT Jeugd op 19 juli door te laten gaan en wordt 

afgesproken dat de aanbieders die het betreft zelf contact leggen met Jordi Boons, 

financieel adviseur van Peel 6.1.: j.boons@helmond.nl  
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