Notulen van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden gehouden op 13 oktober 2016 te Asten
Aanwezig: wethouder Huijsmans (voorzitter, gemeente Asten), de heer J. Adams
(gemeente Laarbeek), mevrouw S. Aleksic (gemeente Helmond), wethouder Bevers
(gemeente Gemert-Bakel), de heer L. Bisschops (als gast, gespreksleider agendapunt
4), wethouder Briels (gemeente Laarbeek, tot 10.30 uur), wethouder Cuijpers
(gemeente Heeze-Leende), de heer M. van den Elzen (gemeente Boekel), de heer L.
van Genugten (SWV Helmond-Peelland VO), de heer J. van der Heijden (SWV
Helmond-Peelland PO), mevrouw S. Hendriks (gemeente Asten), mevrouw M.
Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), de heer J. van der Horst (gemeente HeezeLeende), wethouder De Leeuw (gemeente Helmond), mevrouw M. van Leeuwen
(SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Maas (gemeente Someren), mevrouw A.
Martens (SWV Helmond-Peelland PO), de heer T. van den Nieuwelaar (gemeente
Gemert-Bakel), mevrouw H. Nijssen (gemeente Geldrop-Mierlo), mevrouw M. van
Onzenoort (gemeente Nuenen), wethouder Pero (gemeente Nuenen, vanaf 10.15
uur), de heer H. Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Schlösser
(gemeente Deurne), wethouder Verdouw (gemeente Geldrop-Mierlo), wethouder
Willems (gemeente Boekel), de heer B. Winantz (gemeente Deurne), de heer E.
Wissink (SWV Helmond-Peelland PO)
Afwezig: de heer H. Hamacher (gemeente Someren), de heer P. van de Sande (SWV
Helmond-Peelland PO)
Notulist: mevrouw L. Voskuil
1. Welkom en opening
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De heren Van de Sande en
Hamacher hebben zich afgemeld. Wethouder Briels zal de vergadering eerder
verlaten en wethouder Pero zal later aansluiten.
2. Informeren
Inspectierapporten SWV Helmond-Peelland PO en VO: de heer Schapenk vertelt dat
er in februari een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden. Het was een positief bezoek.
Als aandachtspunten kreeg SWV Helmond-Peelland VO mee om de kwaliteitszorg in
beeld te krijgen en een governance model op te zetten. (zie rapport)
De heer Van der Heijden geeft een presentatie over het inspectiebezoek van SWV
Helmond-Peelland PO. De presentatie zal meegestuurd worden met het verslag. Het
tweede inspectieverslag zal gepubliceerd worden via de website van SWV HelmondPeelland PO. (zie rapport)
Wethouder De Leeuw vraagt of er tijdens een inspectiebezoek gekeken in hoeverre
het beleid van SWV Helmond-Peelland PO invloed heeft op SWV Helmond-Peelland
VO. De heer Van der Heijden geeft aan dat het twee verschillende afdelingen zijn en
dat er niet gekeken wordt op inspectieniveau naar de effecten. Hij vertelt dat SWV
Helmond-Peelland PO en VO regelmatig overleg hebben.
Presentatie en mogelijke aanbevelingen NJI-monitor
De heren Van den Nieuwelaar en Wissink geven een presentatie over de resultaten
van de NJI-monitor die is uitgezet onder beleidsambtenaren, coördinator/directeur
samenwerkingsverbanden, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en
ouders/leerlingen. De presentatie zal meegestuurd worden met het verslag. De heer
Van der Heijden vraagt wie er vanuit de gemeenten aanspreekpunt is als er via de
media gecommuniceerd wordt. Zoals eerder afgesproken is zijn dat wethouders De
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Leeuw en Bevers vanuit de gemeenten, de heer Van der Heijden voor SWV HelmondPeelland PO en de heer Schapenk voor SWV Helmond-Peelland VO.
Besluiten
Aanscherping bestuurlijke opdracht: mevrouw Aleksic licht de aanscherping van de
bestuurlijke opdracht toe namens het ARPO. Wethouder Bevers raadt aan de
landelijke ontwikkelingen te blijven volgen rondom de aansluiting van voorschoolse
opvang en primair onderwijs. De heer Schapenk geeft aan blij te zijn met een
overzicht. Hij geeft aan dat het onderwerp thuiszitters landelijk veel aandacht krijgt en
dat hier prioriteit aan moet worden gegeven. Hij stelt voor het werkbedrijf (Senzer) toe
te voegen aan de werkgroep ‘aansluiting voortgezet onderwijs – arbeidsmarkt’.
Wethouder De Leeuw vraagt of het ARPO voldoende gefaciliteerd is om dit actieplan
te realiseren. Mevrouw Aleksic geeft aan dat het ARPO hier indien nodig op
terugkomt. De heer Van de Nieuwelaar geeft aan dat de communicatie richting het
lokale veld soms als lastig wordt ervaren. Hij vraagt de bestuurders gemaakte
afspraken te communiceren richting het lokale veld. Wethouder Verdouw vraagt
hoeveel thuiszitters de samenwerkingsverbanden telt. Mevrouw Aleksic geeft aan dat
het primair onderwijs vijf thuiszitters telt en het voortgezet onderwijs zes thuiszitters
heeft.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de aanscherping van de bestuurlijke
opdracht. De heer Van der Heijden vraagt of de acties zoals benoemd, haalbaar zijn.
Mevrouw Aleksic geeft aan dat dit het geval is en dat de acties uitgezet worden door
het ARPO. De voorzitter stelt voor om over een half jaar bijeen te komen in een
bestuurlijk overleg om de stand van zaken te bespreken. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Wijzigingen ondersteuningsplan SWV Helmond-Peelland VO per 2017: mevrouw Van
Leeuwen geeft een presentatie over de wijzigingen in het ondersteuningsplan per
2017. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de wijzigingen.
4. In gesprek
Hoe om te gaan met aanpalende en overlappende verantwoordelijkheden? De heer
Bisschops is als gespreksleider aanwezig. Aan de hand van fictieve casussen gaat hij
het gesprek aan met de bestuurders. De volgende opmerkingen worden meegenomen
richting het ARPO:







Aan de hand van casussen: ga als bestuurders samen in gesprek met de
Inspectie van het Onderwijs maar ook met de Inspectie Jeugdzorg (neem deel
aan elkaars inspectiebezoeken) en de conclusies uit deze gesprekken te
bespreken;
Professional moet in casussen de ruimte krijgen om vanuit het belang van de
leerling te doen wat nodig is. Met twee kanttekeningen: als je er toe in staat
bent vooraf afspraken maken, als dat niet mogelijk is: handel dan vanuit
professionele houding en zorg dat je dekking geeft aan elkaar (ook als
bestuurder richting medewerkers);
Problemen zijn niet altijd makkelijk in kaart te brengen als ouders eigen
belangen hebben. Als professionals zeggen dat een bepaalde oplossing nodig
is, willen gemeenten verantwoordelijkheden nemen;
Willen aan de hand van ervaringen en casussen met elkaar stappen zetten.
Willen niet dat samenwerkingsrelaties in protocollen komen, zoeken liever het
gesprek en samenwerking, dan dat er veiligheid wordt gezocht in gemaakte
afspraken;
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Bij aanpalende en vooral overlappende verantwoordelijkheden wordt er niet
gekozen voor nauwkeurig in kaart te brengen wie in welke situatie
eindverantwoordelijkheid draagt, maar gekozen wordt voor een model van het
dragen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

5. Vervolgafspraken en sluiting
De voorzitter bedankt het ARPO voor de voorbereiding en de heer Bisschops voor
agendapunt 4. Het voorstel is om twee keer per jaar bestuurlijk bij elkaar te komen. Hij
vraagt welke gemeente gastgemeente wil zijn over een half jaar. Wethouder Maas
geeft aan dat het dan in Someren kan plaatsvinden.
Mevrouw Van Leeuwen vraagt of de manier van vergaderen goed is bevallen bij de
bestuurders. De aanwezigen geven aan het een prettige opzet te vinden.
De heer Wissink bedankt de gemeente Asten namens de samenwerkingsverbanden
voor de gastvrijheid.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur.
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