Notulen van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden (OOGO) op 31 januari 2018 te Boekel
Aanwezig: wethouder Willems (voorzitter, gemeente Boekel), wethouder Bevers
(gemeente Gemert-Bakel), wethouder Briels (gemeente Laarbeek), wethouder
Cuijpers (gemeente Heeze-Leende), de heer L. van Genugten (SWV HelmondPeelland VO), de heer J. van der Heijden (SWV Helmond-Peelland PO), mevrouw M.
Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Huijsmans (gemeente Asten),
wethouder De Leeuw (gemeente Helmond), mevrouw M. van Leeuwen (SWV
Helmond-Peelland VO), mevrouw A. Martens (SWV Helmond-Peelland PO), de heer
P. van de Sande (SWV Helmond-Peelland PO), de heer H. Schapenk (SWV
Helmond-Peelland VO), wethouder Schlösser (gemeente Deurne), wethouder
Verdouw (gemeente Geldrop-Mierlo), de heer E. Wissink (SWV Helmond-Peelland
PO)
Afwezig: wethouder Maas (gemeente Someren), wethouder Pero (gemeente Nuenen)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen van harte
welkom. Wethouders Maas en Pero hebben zich afgemeld. Mevrouw Hertroijs sluit
een kwartier later aan. Nadat het OOGO is afgesloten, sluiten de leden van de projecten stuurgroep STORM aan voor het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst.
De heer Schapenk wil graag een agendapunt toevoegen aan de agenda:
ontwikkelingen jeugdhulp.
2. Bestuurlijke opdracht
De voorzitter vertelt dat er een actieplan is meegestuurd met de stukken waarin de
voortgang van de bestuurlijk opdracht gerapporteerd. Hij vraagt de bestuurders
antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Wat heeft passend onderwijs ons gebracht?
2. Wat geeft u bestuurders en uitvoerders mee voor de volgende periode?
Samengevat komt het volgende terug:
1. Onderwijs en zorg zijn dichter bij elkaar gekomen dankzij passend onderwijs.
Signalen worden snel opgepakt. Er is bewustwording gecreëerd rondom de kwaliteit
van zorg en wat het oplevert. De professionals en bestuurders weten elkaar goed te
vinden, de lijntjes zijn kort. Er wordt gekeken naar de oplossing en later pas naar de
financiële middelen die erbij gemoeid zijn.
2. Blijf investeren in de (bestaande) contacten en blijf communiceren over de zaken
die goed gaan en beter kunnen. De financiële middelen worden krapper waardoor er
goede keuzes gemaakt moeten worden: kies voor goede zorg, maar blijf reëel. Zorg
ervoor dat ouders betrokken zijn en blijven. Blijf over de eigen grenzen heen kijken.
Heb aandacht voor de situaties op de werkvloer.
3. Ondersteuningsplan SWV PO 2018-2022
De heer Van der Heijden vertelt dat het ondersteuningsplan momenteel nog niet
gereed is voor het OOGO. Hij licht dit toe middels een presentatie. De heer Wissink
licht de totstandkoming van het conceptondersteuningsplan toe en keuzes die hierin
gemaakt zijn. Voorgesteld wordt dat de wethouders schriftelijk reageren op het
ondersteuningsplan zodra dit is vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
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Vervolgens wordt in een volgend OOGO het ondersteuningsplan ter informatie
gepresenteerd aan de nieuwe bestuurders.
4. Ondersteuningsplan SWV VO 2018-2022
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie met daarin de belangrijkste wijzigingen
die zijn opgenomen ten opzichte van het vorige ondersteuningsplan. Er wordt
gesproken over de verevening die in deze regio niet gehaald gaat worden en
verschillend is per samenwerkingsverband. Wethouder Briels vraagt of er een lijst met
afkortingen toegevoegd kan worden als bijlage. De aanwezigen bereiken
overeenstemming over het ondersteuningsplan 2018-2022. De (meerjaren)begroting
2018 is in november 2017 vastgesteld.
5. Rondvraag en sluiting OOGO
Gezien de tijd is er geen tijd meer voor het extra agendapunt van de heer Schapenk
en zal hij het in de rondvraag meenemen. Hij geeft aan dat er vragen vanuit de
werkvloer zijn gekomen over de aansluiting met jeugdhulp. Er zijn wachtlijsten
ontstaan en er worden zorgen geuit over de manier van werken met back- en
frontoffice. Hij stelt voor dit te agenderen voor een volgend OOGO. De voorzitter stelt
voor dat het ARPO aan de slag gaat met de voorbereiding van dit agendapunt voor
het volgende OOGO. De heer Van der Heijden vindt de situatie momenteel urgent en
wil dit graag eerder bespreken. Wethouder De Leeuw geeft aan dat in dat geval de
individuele bestuurders (telefonisch) benaderd kunnen worden.
Wethouder Bevers vertelt dat er in het bestuurlijk overleg gesproken is over het ARPO
om in de nieuwe periode te bekijken hoe het beter gepositioneerd kan worden en de
juiste bezetting te creëren. In het vooroverleg met de beleidsambtenaren zal dit ook
besproken worden.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit het OOGO om 10.15 uur.
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