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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beknopt verslag van Overlegtafel Crisishulp Jeugd                            d.d. 23 oktober 2018  
 
Aanwezig: 
Gemeenten Midden- Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond) 
Dhr. Bonten  
Gemeenten West (Leudal, Nederweert, Weert) Mevr.  Poell 
Gemeenten ML: mevr.Out projectondersteuner overlegtafels (notulen) 
Aanbieders: 
 Rubicon Jeugdzorg; mevr. Theunissen, Stichting Xonar; mevr. Rood, metGGZ; dhr.Krohn, 
Koraalgroep; mevr.Gelissen 
Afgemeld: Mutsaertsstichting dhr. Gubbels 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 

Mevr. Poell heet iedereen welkom.  
 

2. Uitvoeringsovereenkomst 2019 
Mevr. Rood merkt op dat in  artikel 8, 8.3 staat dat de aanbieder naast deze 
overeenkomst, tenminste gecontracteerd moet zijn voor de Uitvoeringsovereenkomst 
Gespecialiseerde Jeugdhulp 2019 en 24 uur bereikbaar en beschikbaar moet zijn, voor 
ambulante jeugdhulp en verblijf producten. Dit is niet helemaal duidelijk. Mevr. Poell 
antwoordt dat de 24 uurs beschikbaarheid geldt voor verblijf. Voor de Ambulante 
Jeugdhulp geldt: binnen 24 uur beschikbaar en eventueel overbrugging van CDJ. 
Dat zal duidelijker in de overeenkomst gezet worden. De Uitvoeringsovereenkomst wordt 
akkoord bevonden.  
 

3. Samenwerkingsafspraken Crisishulp Jeugd vanaf 2019 
Mevr. Rood geeft aan dat het niet heel duidelijk  wat op welk moment ingevuld moet 
worden. Op bladzijde 7, onder de kop crisisberaad en vervolgplan worden verschillende 
termen gebruikt: vervolgplan crisisopname ,ondersteuningsplan / plan van aanpak. Een 
zin verder staat weer het reguliere Ondersteuningsplan / Plan van aanpak. Is het 
mogelijk om duidelijker te omschrijven  welk plan wanneer ingevuld moet worden en wie 
hiervoor verantwoordelijk is? 
Mevr. Poell zal het document aanpassen met een stroomschema of een aanpassing van 
het bestaande stroomschema. De samenwerkingsafspraken worden akkoord bevonden.  
 

4. Publicatie - inschrijvingen voor Uitvoeringsovereenkomst 2019 
Dit geldt voor de zeven colleges van de Midden-Limburgse gemeenten. Publicatie vindt 
plaats op 14 november 2018. Aansluitend kan worden ingeschreven. Het streven is de 
inschrijving op 21 november 2018 af te ronden zodat op 14 december 2018 afronding 
beoordeling en gunning gerealiseerd kan worden.       
 

5. Rondvraag en Sluiting 
De aanwezige aanbieders geven aan dat ze het  logisch vinden als alleen de aanbieders 
die onderdeel zijn van de samenwerkingsafspraken in kunnen schrijven om zo de 
continuïteit van de zorg te garanderen. Ze kunnen elkaar dan op zaken aanspreken.  
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Mevr. Poell bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage aan dit overleg. 
 

 
 
 
 


