Notitie gevoerde OOGO’s met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Vanuit de Jeugdwet bestaat er de verplichting om over het jeugdbeleidsplan OOGO te voeren met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Tijdens de inspraaktermijn is aan de vier
samenwerkingsverbanden (SWV) waar gemeente Heeze-Leende deel van uitmaakt gevraagd om hun
reactie te geven op het gedeelte van de beleidsnota sociaal domein dat betrekking heeft op het
beleidsveld jeugd. In het vervolg zijn de reacties weergegeven, staat weergegeven of het heeft geleid
tot een aanpassing in de beleidsnota en wat de voorgestelde reactie is.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen
Dit samenwerkingsverband heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben over de beleidsnota
sociaal domein
Regionaal samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven Kempenland
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.
De bovenstaande reactie heeft niet geleid tot het een aanpassing in het beleidsplan.
Voorgestelde reactie:
De beleidsnota sociaal domein 2020-2023 bevat veel ambities op een veelheid aan beleidsterreinen.
Omdat het gaat om een beleidsnota voor vier jaar, is er een beperkte mate van concreetheid van de te
behalen resultaten. Er is niet per jaar weergegeven wat een en ander op moet leveren, maar er wordt
wel geschetst wat over vier jaar bereikt moet zijn. Om een en ander concreter te maken, sluiten we
aan bij de bestaande P&C-cyclus van de gemeente, waarin per jaar wordt opgenomen wat we willen
bereiken op welke beleidsvelden en wat we hiervoor gaan doen. Op die manier brengen we in beeld
welke resultaten we willen bereiken per jaar voor de komende vier jaar.
Zoals zoveel gemeenten heeft ook Heeze-Leende een financieel tekort wanneer het gaat om de
uitgaven voor jeugdhulp. Om de kosten beheersbaar te krijgen en in de toekomst ook beheersbaar te
houden, heeft het college van B&W van Heeze-Leende besloten om, in navolging van gemeente
Eindhoven (Heeze-Leende is onderdeel van deze inkoopregio) te gaan werken met budgetindicaties.
Deze budgetindicaties vormen de basis om in gezamenlijkheid met regiogemeenten en
zorgaanbieders met wederzijds vertrouwen de ontwikkeling van jeugdhulp in aantallen, kwaliteit en
kosten te kunnen volgen, begrijpen en beheersen met als hoger doel om de kosten voor de jeugdhulp
binnen de financiële kaders te krijgen. Het doel is dat bewustwording van de kosten in de praktijk zal
leiden tot een meer doelmatige en doeltreffende inzet van middelen, meer rendement voor de client
en op termijn minder kosten en daarmee kostenbeheersing. Met als doel het sociaal domein
betaalbaar te houden ook op de langere termijn. Hierbij is monitoring belangrijk om tijdig te kunnen
sturen wanneer een aanbieder zijn budgetindicatie bereikt, zodat het ontstaan van wachtlijsten zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Samen met de aanbieder zullen we steeds zoeken naar een passende
zorg voor de hulpvraag. Als het betekent dat een aanbieder zijn budgetindicatie heeft bereikt, wordt
gezocht naar een passend alternatief.
We onderschrijven de zorg die u heeft uitgesproken over het invoeren van budgetindicaties en de
vraag om alternatieven te overwegen en op te nemen in de beleidsnota. Echter, met deze werkwijze
en een goede monitoring van het proces zijn wij van mening dat in samenwerking met zorgaanbieders
de juiste hulp en ondersteuning geboden wordt aan de jeugdigen in onze gemeente.
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Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
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 inkoopstrategie jeugd willen we graag aangeven hier graag onze inbreng bij te
willen geven. Dit vanuit het inzicht op kwaliteit van aanbieders en benodigde capaciteit.
De bovenstaande reactie heeft niet geleid tot het een aanpassing in het beleidsplan.
Voorgestelde reactie:
In de verdere uitwerking van de ambities uit de beleidsnota sociaal domein 2020-2023 zoekt de
gemeente de samenwerking en afstemming op met de kinderopvang en het onderwijs, waaronder de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook wanneer het samenwerkingsverband mogelijk niet
direct betrokken zal worden, houdt de gemeente u, middels het lokaal overleg, op de hoogte van
relevante ontwikkelingen.
Wanneer het gaat om de verdere uitwerking en intenties bij de inzet van onderwijszorgarrangementen
hebben wij aangegeven dat we in eerste instantie de landelijke ontwikkelingen zullen afwachten, om
vandaaruit te bekijken wat dit voor Heeze-Leende kan betekenen. Hierbij zullen we ook het
betreffende samenwerkingsverband betrekken, zodat er afstemming plaatsvindt met dat wat er in het
samenwerkingsverband gebeurt.
Voor wat betreft het leveren van input bij het opstellen van de inkoopstrategie jeugd, hebben wij u
inmiddels geïnformeerd over een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de inkoopregio
Eindhoven, waar de input vanuit het onderwijs en de kinderopvang wordt opgehaald.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
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.
De bovenstaande reactie heeft geleid tot een wijziging in paragraaf 4.4 samenwerking onderwijs en
kinderopvang. Hier is toegevoegd dat op casusniveau wordt aangesloten bij de Adviescommissie
toewijzing wanneer het gaat om het toekennen van een combinatie van onderwijsondersteuning en
jeugdhulp.
Voorgestelde reactie:
In de beleidsnota sociaal domein 2020-2023 wordt in paragraaf 4.4 gesproken over ‘verschillende
bijeenkomsten (…) waarbij ontmoeting, informatiedeling en inspiratie centraal stonden’. Deze
bijeenkomsten zijn gestart door het samenwerkingsverband PO De Kempen, waarbij de organisatie
voor deze bijeenkomsten in Heeze-Leende bij de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-
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Leende (subregio A2-gemeenten) en de schoolbesturen Eenbes en SKOzok ligt. Deze bijeenkomsten
zijn gericht op intern begeleiders binnen het primair onderwijs, jeugdhulpverleners uit de lokale teams
en leerplichtambtenaren en zijn bedoeld om elkaar te leren kennen en kennis te delen. Omdat dit gaat
om het primair onderwijs, is hierbij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO niet
uitgenodigd, evenals de overige twee samenwerkingsverbanden. Wel worden sinds kort ook de
scholen van Eenbes, die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO,
betrokken bij deze bijeenkomsten. De samenwerkingsverbanden zijn tot op heden (nog) niet
uitgenodigd, omdat hiertoe geen aanleiding is geweest. Mocht in de toekomst blijken dat er wel
behoefte aan is, dan zal er een uitnodiging volgen.
Ten aanzien van het eerste actiepunt uit de beleidsnota noemt u het onzo-traject dat in uw
samenwerkingsverband draait. In het licht van het genoemde actiepunt is dit een goede aanvulling op
dat wat er gebeurt. We hebben er daarom voor gekozen om dit punt toe te voegen aan dit actiepunt
en daarmee op te nemen in de beleidsnota.
Ten aanzien van het tweede actiepunt, waarbij het gaat om mogelijke onderwerpen waarop gemeente
en samenwerkingsverband elkaar kunnen vinden, geeft u aan mogelijkheden te zien voor besparingen
op het leerlingenvervoer door een betere samenwerking tussen beide partijen. Indien dit binnen de
gemeente Heeze-Leende, al dan niet in samenwerking met de regiogemeenten, aan de orde komt,
zullen we daarvoor afstemming zoeken met uw samenwerkingsverband.
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