Notulen van het OOGO passend onderwijs tussen gemeenten en SWV Helmond-Peelland VO,
gehouden op 15 januari 2014 te Geldrop-Mierlo.
Aanwezig: wethouder Bevers (Gemert-Bakel), Wethouder Van der Rijt (Heeze-Leende), wethouder
Hoekman (Geldrop-Mierlo), wethouder Huijsmans (Asten), wethouder Maas (Someren), wethouder
Willems (Boekel), wethouder De Leeuw (Helmond), wethouder Ragetlie (Deurne), de heer Schapenk
(voorzitter SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw Smolders (secretaris SWV Helmond-Peelland VO),
mevrouw Van Leeuwen (coördinator SWV Helmond-Peelland VO) en beleidsmedewerkers van
verschillende gemeenten
Afwezig: wethouder Briels (Laarbeek), de heer Van Genugten (penningmeester SWV HelmondPeelland)
Notulist: mevrouw Voskuil
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.05 uur. Hij heet iedereen van harte welkom voor het
bestuurlijk overleg. Ook een hartelijk welkom voor de ambtenaren. Hij deelt mee dat de heer Van
Genugten en wethouder Briels afwezig zijn. De voorzitter geeft aan dat het ondersteuningsplan
een doorkijk biedt voor de periode van vier jaar. Jaarlijks vindt er een OOGO plaats met
aanpassingsmogelijkheden.
2. Ondersteuningsplan
Mevrouw Van Leeuwen (coördinator SWV Helmond-Peelland VO) geeft een presentatie over de
aanpassingen in het ondersteuningsplan ten opzichte van de laatst besproken versie op 18 november
2013. De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde wijzingen. Wethouder Van der Rijt stelt
voor om ieder jaar het ondersteuningsplan te evalueren samen met het primair onderwijs.
Wethouder De Leeuw stelt voor dat wanneer het OOGO gehouden wordt, een half uur tijd te
agenderen voor gezamenlijk overleg tussen SWV PO, SWV VO en gemeenten. Hier kan onder andere
de aansluiting PO-VO aan de orde komen. De vergadering stemt in met dit voorstel.
3. Bestuurlijke opdracht vaststellen
De bestuurlijke opdracht wordt toegelicht door mevrouw Van Leeuwen. Ze geeft aan dat deze
opdracht niet haalbaar is binnen één jaar maar dat de voortgang jaarlijks besproken wordt in het
OOGO. De voorzitter stelt voor om tijdens het volgende OOGO de resultaten en knelpunten te
agenderen betreffende de samenwerking tussen jeugdprofessional en de zorgcoördinator in de
scholen. Wethouder De Leeuw geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat de gemeenten faciliterend
zijn richting onderwijs. Er wordt aangegeven dat de doorstroom van PO naar VO beter beschreven
dient te worden in de bestuurlijke opdracht. Deze wijziging zal worden meegenomen in het
conceptondersteuningsplan dat wordt voorgelegd aan de OPR. De vergadering stemt in met de
bestuurlijke opdracht.
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4. Besluiten
Alle aanwezigen krijgen op papier de besluitenlijst uitgereikt. De besluiten die genomen dienen te
worden, licht de voorzitter toe. Iedereen stemt in met de voorgestelde besluiten en wethouder De
Leeuw en de voorzitter ondertekenen de besluitenlijst namens de aangesloten gemeenten
respectievelijk het SWV Helmond-Peelland VO.
5. Afsluiting
De voorzitter bedankt de genodigden voor hun aanwezigheid. Hij bedankt wethouder Hoekman en
mevrouw Van Abeelen (ambtenaar Geldrop-Mierlo) voor hun gastvrijheid en wil graag de traditie in
stand houden van vergaderlocaties in de gemeenten waar het samenwerkingsverband acteert.
Wethouder Van der Rijt biedt aan deze taak volgend jaar op zich te willen nemen. In 2015 zal het
OOGO in Heeze worden gehouden. Het voorstel van wethouder Huijsmans om dit te combineren met
een rondleiding bij Berkenschutse wordt door de vergadering onderschreven. Wethouder Bevers
stelt voor om in 2016 het OOGO in Gemert-Bakel te houden. Wethouder Maas wil deze taak graag op
zich nemen voor het OOGO in 2017.
De vergadering wordt om 10.25 uur gesloten.

Het verslag is op 3 februari 2014 vastgesteld.

Voorzitter samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
Hans Schapenk
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