Beste Kim,
Vanuit onze kant geen opmerkingen.
Hartelijke groet,
Klaas

Van: Kim van der Velden
Datum: dinsdag 26 november 2019 om 13:32
Aan: Klaas Koelewijn | PO De Kempen
Onderwerp: RE: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Klaas,
Naar aanleiding van onderstaande e-mail heb ik tot op heden nog geen reactie vanuit het
samenwerkingsverband gehad op het verzoek om schriftelijk OOGO te voeren over de beleidsnota
Sociaal Domein van gemeente Heeze-Leende.
De inspraaktermijn loopt tot 17.00 uur vanmiddag. Mocht je nog in de gelegenheid zijn, dan ontvang
ik graag nog jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: Kim van der Velden
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:44
Aan: 'Klaas Koelewijn | PO De Kempen'
Onderwerp: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Klaas,
Vandaag heeft het college van B&W van Heeze-Leende de conceptbeleidsnota Sociaal Domein 20202023 vastgesteld en besloten om de conceptbeleidsnota de komende zes weken ter inzage te leggen.
Het streven is om begin 2020 de beleidsnota door de gemeenteraad te laten vaststellen.
In deze beleidsnota wordt de richting bepaald voor de komende vier jaar op het gebied van de
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De beleidsnota is aan de hand van thema’s ingedeeld en
richt zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen. Ook de samenwerking met het onderwijs is hierin
een onderdeel.

Vanuit de Jeugdwet bestaat er de verplichting om over het jeugdbeleidsplan OOGO te voeren met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij stuur ik je daarom deze conceptbeleidsnota
toe, met het verzoek hierover schriftelijk OOGO te voeren. Indien het samenwerkingsverband het
wenselijk acht om hierover een bijeenkomst te beleggen, is dat mogelijk. Die keuze laten we aan
jullie.
Ik ontvang graag uiterlijk dinsdag 26 november een reactie.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Beste Kim,
Allereerst wil ik je bedanken dat we in de gelegenheid gesteld worden een reactie te geven op de
concept beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. In de mail die ik zojuist van je ontving, geef je aan
dat je voor eind van de middag een reactie wil. Eerder was ik voornemens dat later deze dag te doen.
Ik zal me daarom beperken tot het hoofdstuk 4.4. Samenwerking met onderwijs en kinderopvang.
Opgemerkt wil ik hebben dat ons samenwerkingsverband niet betrokken is geweest/uitgenodigd bij
een van de verschillende bijeenkomsten waarbij ontmoeting, informatiedeling en inspiratie centraal
stonden (zoals genoemd onder het kopje “Samenwerking met onderwijs en kinderopvang”.
De acties die genoemd zijn in dit hoofdstuk zijn vrij abstract.
Ten aanzien van het eerste actiepunt: ik mis hier de uitvoering die we al geven aan het Onzo-traject,
waarbij de contactpersoon van de Gemeente Heeze op casusniveau aansluit als extern lid van de
deskundigencommissie ACT. Dit werkt al in praktijk.
Ten aanzien van het tweede actiepunt: zoals eerder besproken, zie ik mogelijkheden tot wellicht
aanzienlijke kostenbesparing leerlingenvervoer in de regio door samenwerking tussen de gemeenten
in de regio en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Succes met de bespreking in de gemeenteraad.
Hartelijke groet,
Marja Q. van Leeuwen (directeur)
SWV Helmond-Peelland VO
Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
Mobiel (06) 55 15 20 30
m.vanleeuwen@peellandvo.nl

twitter: @swvpeelland
website: swv-peelland.nl

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten.
Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te
informeren.
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden.

Van: Kim van der Velden
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 13:35
Aan: Marja van Leeuwen
Onderwerp: FW: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Marja,
Naar aanleiding van onderstaande e-mail heb ik tot op heden nog geen reactie vanuit het
samenwerkingsverband gehad op het verzoek om schriftelijk OOGO te voeren over de beleidsnota
Sociaal Domein van gemeente Heeze-Leende.
De inspraaktermijn loopt tot 17.00 uur vanmiddag. Mocht je nog in de gelegenheid zijn, dan ontvang
ik graag nog jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: Kim van der Velden
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:43
Aan: Marja van Leeuwen <m.vanleeuwen@peellandvo.nl>
Onderwerp: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Marja,

Vandaag heeft het college van B&W van Heeze-Leende de conceptbeleidsnota Sociaal Domein 20202023 vastgesteld en besloten om de conceptbeleidsnota de komende zes weken ter inzage te leggen.
Het streven is om begin 2020 de beleidsnota door de gemeenteraad te laten vaststellen.
In deze beleidsnota wordt de richting bepaald voor de komende vier jaar op het gebied van de
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De beleidsnota is aan de hand van thema’s ingedeeld en
richt zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen. Ook de samenwerking met het onderwijs is hierin
een onderdeel.
Vanuit de Jeugdwet bestaat er de verplichting om over het jeugdbeleidsplan OOGO te voeren met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij stuur ik je daarom deze conceptbeleidsnota
toe, met het verzoek hierover schriftelijk OOGO te voeren. Indien het samenwerkingsverband het
wenselijk acht om hierover een bijeenkomst te beleggen, is dat mogelijk. Die keuze laten we aan
jullie.
Ik ontvang graag uiterlijk dinsdag 26 november een reactie.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Beste Kim,
Vanuit het verzoek om OOGO te voeren over het jeugdbeleidsplan stuur ik je graag onderstaande
reactie namens het SWV.
Ik heb je geprobeerd te bellen, misschien kunnen we nog even contact hebben.
Met groet Erik
Geacht college,
We hebben kennis genomen van de concept beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. Dit vanuit de
verplichting vanuit de jeugdwet, spiegelwetgeving, om OOGO te voeren op jeugdbeleid met de
samenwerkingsverbanden.
Om deze reden is de focus, bij het bestuderen van deze nota, vooral gericht op jeugdbeleidsaspecten
binnen deze nota.
Het SWV heeft zich hierbij specifiek gericht op die aspecten die een relatie hebben of kan hebben
met passend onderwijs.

Met name paragraaf 4.4 Samenwerking met onderwijs en kinderopvang is in deze voor ons zeer
relevant.
We kunnen instemmen met de intentionele denkrichting zoals verwoord in dit onderdeel en zien
hierbij een belangrijke relatie/overeenkomst met de geprioriteerde beleidskeuze van het SWV in de
aansluiting voor en vroegschools. We zijn echter zeer benieuwd naar de mogelijke verdere
uitwerking en worden hierbij vanzelfsprekend graag bij betrokken. We juichen het onderzoek naar de
mogelijkheden om te starten met Kansrijke start van harte toe, ook de inzet op preventie en vroeg
signalering kunnen we onderstrepen.
Verder zijn we benieuwd naar de verdere uitwerking en intenties bij de inzet van onderwijszorg
arrangementen. . Op dit onderdeel wil het SWV graag nader geïnformeerd worden om ook hierbij de
relatie te kunnen leggen met het beleid van het SWV.
Voor wat betreft de inkoop strategie jeugd willen we graag aangeven hier graag onze inbreng bij te
willen geven. Dit vanuit het inzicht op kwaliteit van aanbieders en benodigde capaciteit.
In de hoop u zo afdoende te hebben geïnformeerd en benieuwd naar de verdere uitwerking.
Namens het bestuur van het SWV,
Drs. E. Wissink
Directeur SWV Helmond-Peelland PO

Van: Kim van der Velden
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:42
Aan: Erik Wissink
Onderwerp: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Erik,
Vandaag heeft het college van B&W van Heeze-Leende de conceptbeleidsnota Sociaal Domein 20202023 vastgesteld en besloten om de conceptbeleidsnota de komende zes weken ter inzage te leggen.
Het streven is om begin 2020 de beleidsnota door de gemeenteraad te laten vaststellen.
In deze beleidsnota wordt de richting bepaald voor de komende vier jaar op het gebied van de
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De beleidsnota is aan de hand van thema’s ingedeeld en
richt zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen. Ook de samenwerking met het onderwijs is hierin
een onderdeel.
Vanuit de Jeugdwet bestaat er de verplichting om over het jeugdbeleidsplan OOGO te voeren met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij stuur ik je daarom deze conceptbeleidsnota
toe, met het verzoek hierover schriftelijk OOGO te voeren. Indien het samenwerkingsverband het
wenselijk acht om hierover een bijeenkomst te beleggen, is dat mogelijk. Die keuze laten we aan
jullie.
Ik ontvang graag uiterlijk dinsdag 26 november een reactie.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Beste Kim,
In overleg met de heer Edward de Gier (rector Were Di en in het Dagelijks Bestuur van het
samenwerkingsverband portefeuillehouder OOGO) zal ik schriftelijk reageren op de beleidsnota
sociaal domein.
Wij denken dat deze beleidsnota redelijk uitgebreid is beschreven en een veelheid aan onderwerpen
bevat. Globaal gesteld zou je kunnen zeggen dat de gemeente de focus legt op de ‘goede dingen’.
De beschreven onderwerpen hebben echter een sterke ambitieuze lading; de ambitie is goed
weergegeven maar het is niet altijd duidelijk welk resultaat een en ander moet opleveren. Op die
manier wordt het erg lastig om na afloop van de gestelde periode te kunnen beoordelen of de
doelstellingen/ambities ook gehaald zijn. Maar de positieve intentie is zeker aanwezig.
Er is echter ook een punt van zorg; op pag. 34 staat beschreven dat er voor elke jeugdhulpaanbieder
wordt gewerkt met een gemaximeerd budget. Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is dat
begrijpelijk, maar nergens staat beschreven waar kinderen terecht kunnen als zo’n budget haar
‘plafond’ heeft bereikt. Nu geldt dus kennelijk het principe: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Wij vinden dit zorgelijk en eigenlijk ook onacceptabel omdat er nergens een alternatief wordt
geboden. We raden u dan ook met klem aan om ook eventuele alternatieven te overwegen en op te
nemen in deze beleidsnota.
Met vriendelijke groet,
Niek van der Zanden
Directeur
RSV PVO Eindhoven Kempenland
Lupinestraat 14
5614 GM Eindhoven
T: 040 – 211 0 112
E: niek.vanderzanden@rsv-vo.nl
I: www.rsv-vo.nl
Dit emailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die
persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger
van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons
onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het originele bericht per post op onze kosten aan ons terug te sturen naar
onderstaand adres dan wel te vernietigen. Dank voor uw medewerking.

This email message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain
information that is privileged, confidential and that may not be made public by law or agreement. If the recipient of this
message is not the intended recipient or entity, you are hereby notified that any further dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us
immediately by telephone, and return the original message to us at our expense at the address below via mail or destroy it.
Thank you.

Van: Kim van der Velden
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:44
Onderwerp: OOGO over beleidsnota sociaal domein Heeze-Leende
Beste Niek,
Vandaag heeft het college van B&W van Heeze-Leende de conceptbeleidsnota Sociaal Domein 20202023 vastgesteld en besloten om de conceptbeleidsnota de komende zes weken ter inzage te leggen.
Het streven is om begin 2020 de beleidsnota door de gemeenteraad te laten vaststellen.
In deze beleidsnota wordt de richting bepaald voor de komende vier jaar op het gebied van de
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De beleidsnota is aan de hand van thema’s ingedeeld en
richt zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen. Ook de samenwerking met het onderwijs is hierin
een onderdeel.
Vanuit de Jeugdwet bestaat er de verplichting om over het jeugdbeleidsplan OOGO te voeren met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij stuur ik je daarom deze conceptbeleidsnota
toe, met het verzoek hierover schriftelijk OOGO te voeren. Indien het samenwerkingsverband het
wenselijk acht om hierover een bijeenkomst te beleggen, is dat mogelijk. Die keuze laten we aan
jullie.
Ik ontvang graag uiterlijk dinsdag 26 november een reactie.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kim van der Velden | Beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd

Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
T (040) 224 1463 | F (040) 2241450
E k.v.d.velden@heeze-leende.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

