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 Datum: 30 juni 2014 

Onderwerp Tijd: 09.00-12.00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Anja Saric/Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

Aanwezig: Mevr. J. van den Berg (BJBrabant), dhr. E. Dracht (LEV-groep), dhr. C. Janssen 
(ORO), M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. W. Mertens (Combinatie 

Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het Levensatelier), mevr. M. van den 
Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), dhr. T. Oor (IDRIS), mevr. L. van de Schans 
(Savant), dhr. J. Slootmans ( Topaze), mevr. A. van den Boogaart ( MEE Zuidoost 
Brabant), 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. R. 
van den Boom (namens Robbe&Partners), mevr. C. Vriends ( Bizob),mevr. A. Saric ( 

Bizob) 

Afwezig m.k.: Dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. W van Hest (Wmo raad), 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. Notulen 1
e
 Fysieke Overlegtafel  

In de notulen van de 1
e
 Fysieke Overlegtafel staat een fout bij punt 7, het cafetariamodel. De 

zorgvormen Zvw: Jeugd – GGZ eerste lijn (generalistische basis GGZ) en Zvw: Jeugd – GGZ 

tweede lijn zonder verblijf (specialistische GGZ) worden niet ingekocht door de 

Peelgemeenten, maar door Eindhoven. Zie ook de nota van inlichtingen op de website. 

 

4. 21 voor de jeugd 

Maandag 23 juni 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met betrekking tot het inkooptraject 

Jeugdzorg door Eindhoven. Tijdens dit overleg hebben de Peelgemeenten de mogelijkheid 

gekregen om invloed uit te kunnen oefenen op het inkooptraject 21 voor de jeugd. De 

documenten worden naar verwachting op 8 juli 2014 door het college vastgesteld. Indien het 

wordt goedgekeurd wordt het waarschijnlijk op Tenderned gepubliceerd. Tijdens de 

startbijeenkomst wordt meer informatie over gegeven over het inkooptraject 21 voor de jeugd. 

De gunning zal naar alle waarschijnlijkheid in augustus/september plaatsvinden. Het is aan 

Eindhoven hoe er verder vorm aan wordt gegeven.  

 

Eindhoven zal voor elke subregio hetzelfde pakket inkopen, waarbij er kleine verschillen 

kunnen zijn. In de zorgvormen rondom dure ingrijpende hulp zit geen verschil. In het 

ambulante deel kunnen er eventueel kleine verschillen zitten. De Dommelvallei+ koopt 

bijvoorbeeld alle ambulante zorg in, de Peelregio gaat dit niet doen.  
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5. Basisovereenkomst 

Iedereen die contractpartner wil zijn van de Peelregio is verplicht de basisovereenkomst 

samen met de eigen verklaring te ondertekenen. De definitieve basisovereenkomst Jeugd Peel 

6.1 en eigen verklaring (Jeugdzorg) is terug te vinden op de website Peel 6.1.  

 

6. Deelovereenkomst 

De juridische opmerkingen met betrekking tot de deelovereenkomst kunnen schriftelijk 

verzonden worden naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.  

 

Artikel 1 

Vraag: 

Welke definities worden er gegeven aan de begrippen in artikel 1? Kunnen er nog andere 

begrippen toegevoegd worden? 

Antwoord: 

De begrippen moeten in één lijn staan met de verordening. Er wordt nader bekeken hoe de 

begrippen (met name 1 t/m 4) in de verordening worden vermeldt. De gemeente komt hier op 

terug. De gemeenten zien graag voorstellen van definities van de opgenomen begrippen en 

eventueel toevoeging van andere begrippen in artikel 1. Reacties kunnen verzonden worden 

naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.  

 

Vraag: 

Tot welke leeftijd is er sprake van een jeugdige? 

Antwoord: 

Zie artikel 1 lid 9b. In artikel 1 lid 9c maakt de wetgever een uitzondering.  

 

Vraag: 

Hoe is de opsomming van de individuele voorzieningen ontstaan? Het rijtje is niet compleet. 

Antwoord: 

De opsomming is op basis van de zorgvormen die achter de slagboom plaatsvinden. De 

gemeente komt hier nog op terug.  

 

Vraag: 

Waarom kan een pleegouder niet gedefinieerd worden als ouder? 

Antwoord: 

Zie artikel 1.1 Jeugdwet.  

 

Voorstellen: 

- Het begrip casusregie kan gedefinieerd worden als de rol die de casusregisseur heeft 

met verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

- Het verschil tussen begeleiding en behandeling is binnen de hulpverlening belangrijk. 

Er wordt voorgesteld om het begrip behandeling ook op te nemen in artikel 1.  

- Het verschil tussen een hulpverleningsplan en een gezinsplan benoemen. Bij de 

definiëring dient er rekening te worden gehouden met de wettelijke kaders. 

- Voor de definiëring van het begrip spoed is het van belang om een rechte lijn te 

trekken met hetgeen beschreven is in de handreiking jeugd en de landelijke afspraken 

die hierover zijn gemaakt.  

- Het begrip verwijzer aanvullen met professionals die ook de bevoegdheid hebben om 

te verwijzen.  

 

 

mailto:jeugdzorgpeel@bizob.nl
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Artikel 3 

Vraag: 

Kunnen wij de inkoopvoorwaarden van Helmond inzien? 

Antwoord: 

Ja, het document wordt op de website Peel 6.1 geplaatst.  

 

Artikel 5 lid 1 

Vraag: 

Wat wordt bedoeld met ‘De overeenkomst wordt voortgezet door de overige partijen, tenzij 

gemeente de opzeggende partij is, waarna de overeenkomst voor alle partijen eindigt.’? 

Antwoord:  

Indien één van de aanbieders de opzeggende partij is heeft het geen consequenties voor de 

andere aanbieders, tenzij de gemeente de opzeggende partij is.  

De gemeente komt hier nog op terug.  

 

Artikel 5 lid 3 

Vraag: 

Wordt er niet eerst een waarschuwing gegeven voordat de overeenkomst per direct wordt 

opgezegd? 

Antwoord: 

De overeenkomst wordt niet zomaar per direct opgezegd. Er zit een proces vooraf. De 

procedure wordt beschreven in de basisovereenkomst. 

 

Artikel 11 

Vraag: 

Wat wordt er met artikel 11 bedoeld? 

Antwoord: 

Op het moment dat een bepaling niet meer geldig is, kan in overleg een nieuwe afspraak 

gemaakt worden die dezelfde lading dekt.  

 

Artikel 12 lid 2 

Vraag: 

Is de zin ‘mondelinge afspraken kennen geen rechtskracht’ rechtsgeldig?  

Antwoord: 

Dit wordt juridisch nagekeken.  

 

Artikel 13 lid 1 

Vraag: 

Hoe verhoudt de DBC financiering zich met hetgeen vermeld is in het RTA en het 

overgangsrecht? En hoe verhoudt het zich tot overige indicaties? 

Antwoord: 

Gemeente komt hier nog op terug.  

 

Artikel 13 lid 3 

Vraag: 

De looptijd van het communicatieplan loopt niet gelijk met de looptijd van de 

deelovereenkomst. 

Antwoord:  

Dit wordt aangepast.  
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Artikel 13 lid 4 

Vraag: 

Welke onderwerpen komen op de ontwikkelagenda? 

Antwoord:  

De gemeente ontvangt graag voorstellen van onderwerpen die opgenomen kunnen worden op 

de ontwikkelagenda. Voorstellen met onderwerpen voor de ontwikkelagenda kunnen 

verzonden worden naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.  

 

Vraag: 

Is het mogelijk om de drie wezenlijke documenten (RTA, basisovereenkomst en 

deelovereenkomst) in één lijn met elkaar te zetten? 

Antwoord: 

De documenten zijn in één lijn met elkaar opgesteld. Indien er toch onvolkomenheden 

voorkomen kan er gezamenlijk hiernaar gekeken worden.  

 

Bijlage 1: 

Vraag: 

Is bijlage 1 ook bedoeld voor 21 voor de jeugd? Zo niet, is het mogelijk dat er bij 21 voor de 

jeugd een dergelijk format is? 

Antwoord: 

Nee, enkel voor de Peelregio.  

Gemeente geeft het voorstel door. 

 

Vraag: 

Kan alles wat momenteel bij AWBZ hoort bij elkaar worden geclusterd? 

Antwoord: 

Gemeente komt hierop terug. 

 

Vraag: 

Hoe verhoudt dit zich met hetgeen nu gesubsidieerd wordt? 

Antwoord: 

De J&G werkers gaat de Peelregio bekostigen (dus geen subsidie) en wordt dus niet lokaal 

geregeld.  

 

Bijlage 2: 

Vraag: 

Kan er een processchema worden gemaakt waarin het proces duidelijk wordt beschreven? 

Antwoord: 

Ja. Gemeente gaat dit oppakken.  

 

Artikel 1.1 

Vraag: 

Welke mate van detail houdt de beschikking in? 

Antwoord: 

Voordat een beschikking wordt afgegeven gaat er heel veel aan vooraf, vooral via de 

toegangsfunctie (de opvoedondersteuner of eventueel de rechter).  Vervolgens gaat de 

gemeente in gesprek met de inwoner omtrent het besluit tot een beschikking.  

Er wordt gezamenlijk regionaal opgetrokken met betrekking tot de eerste lijn.  

Aanvulling: De nog op te stellen beleidsregels bij de verordening jeugdhulp geven vorm en 

inhoud aan de beschikking. 

mailto:jeugdzorgpeel@bizob.nl
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Op basis van een procedurele toetsing wordt door gemeenten, ic Peel 6.1, tot besluitvorming 

gekomen. 

 

Artikel 1.2 

Vraag: 

Wat wordt er bedoeld met onafhankelijke experts?  

Antwoord: 

Onafhankelijke experts zijn bijvoorbeeld psychologen, psychiaters, artsen etc uit 

verschillende organisaties. Op basis van het advies van de expertpool nemen de gemeenten  

een besluit. Daarbij moet de gemeente zich houden aan de Jeugdwet.  

 

Artikel 2 

Niet behandeld. Suggesties en opmerkingen m.b.t. artikel 2 kunnen worden verzonden naar 

jeugdzorgpeel@bizob.nl.  

 

 

Artikel 3 

Vraag: 

In het artikel ontbreken een aantal zorgvormen, waardoor er verschillende vragen ontstaan: 

- Hoe zit het met dagbehandeling voor kinderen die ouder zijn dan 13 jaar? 

- Hoe moet men omgaan met zorg met verblijf voor kinderen tot 18 jaar? Valt dit onder 

intensieve woongroep? 

- Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen specialistische en niet 

specialistische individuele begeleiding zonder verblijf? De toelichting op deze teksten 

is echter identiek.  

- Valt kortdurend verblijf niet onder deze overeenkomst? 

- Hoe zit het met begeleiding voor 4 – 16 jarige? 

- Hoe is de relatie met begeleiding vanuit AWBZ? 

- Etc. 

 

Hoe gaat de nieuwe situatie eruit zien in verhouding met bovenstaande vragen? 

Antwoord:  

Om duidelijkheid te creëren tussen de huidige en nieuwe situatie/terminologie zal er tijdens 

dit proces gewerkt worden met een transponeringstabel. De gemeente maakt een opzet van 

een dergelijke tabel, waarbij aanbieders de mogelijkheid krijgen deze aan te vullen. Het 

transponeringstabel zal gepubliceerd worden op de website www.peel6-1.nl.  

 

Vraag: 

Hoe gaat het doorverwijzen eruit zien? Gaat het van de opvoedondersteuner naar de jeugd en 

gezinswerker om vervolgens uit te komen bij de expertpool? 

Antwoord: 

Nee, de verwijzing verloopt niet stap voor stap. De opvoedondersteuner kan rechtstreeks 

doorverwijzen naar bijvoorbeeld GGZ.  

 

Vraag: 

Hoe wordt het vervoer geregeld? 

Antwoord: 

Bij het inkooptraject begeleiding zijn ze momenteel bezig om antwoord te geven op deze 

vraag. Zodra meer informatie bekend is zal dit gedeeld worden met de fysieke en virtuele 

overlegtafel jeugdzorg.  

mailto:jeugdzorgpeel@bizob.nl
http://www.peel6-1.nl/
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Artikel 4.1  

Vraag: 

Hoe is het kwaliteitswaarborgen geregeld?  

Antwoord: 

Artikel 5.2 van de Basisovereenkomst waarborgt de kwaliteit.  

 

Artikel 4.3 

Vraag: 

Gaat de gemeente onderzoekers aanwijzen die kunnen fungeren als externe onafhankelijke 

partij m.b.t. het tevredenheidsonderzoek? 

Antwoord: 

Nee. Bepaling wordt aangepast. 

 

Artikel 4.4 en 4.5 

Vraag: 

Waarom moet er aan alle succesfactoren zijn voldaan en mag er geen sprake zijn van geen 

enkele faalfactor? Dit is niet reëel aangezien het om een transitieproces gaat.  

Antwoord: 

Er wordt opnieuw gekeken naar de redactie van beide leden. Er wordt gewaakt dat de gekozen 

formuleringen inzake klachten drempelverhogend dan wel verdoezelingsgedrag in de hand 

werken, de huidige formuleringen worden zoveel mogelijk in tact gelaten en de formuleringen 

worden in een meer ontwikkelingsgerichte context geplaatst. Er moet duidelijk blijken dat 

partijen e.e.a. gezamenlijk gaan monitoren, ervaring gaan opdoen en indien nodig 

heroverwegen. De directe koppeling tussen succes- en faalfactoren dient tevens als een 

ontwikkeling te worden gezien.  

De wijze van kwaliteitsmeting wordt op de ontwikkelagenda opgenomen.  

 

Artikel 5.2 

Vraag: 

Is er sprake van bevoorschotting? Dit wordt zeer gewenst door de aanbieders. 

Antwoord: 

De gemeente geeft aan dat ze dit nog in beraad hebben. Gemeente komt met een voorstel. 

 

Artikel 5.3 

Vraag: 

Wordt er met controleverklaring gedoeld op accountantsverklaring? Zo ja, graag aanpassen 

ter verduidelijking.  

Antwoord: 

Ja. Gemeente past dit aan.  

 

6. Opmerkingen 

Volgende keer wordt er gebruik gemaakt van naamkaartjes.  

Alle opmerkingen en suggesties kunnen worden verzonden naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.   

 

7. Rondvraag en afsluiting 

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 
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