Amendement
Raadsvergadering 21 juni 2021
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021, nummer 1293
gehoord de beraadslagingen over de het voorstel Gemeentelijke inzet logopedie

overwegende dat:
-

het stoppen van de bekostiging van de logopedie een stevige ingreep is in de samenwerking met
de voorschoolse opvang, scholen en logopedisten
afstemming met betrokken partijen over het stoppen met de bekostiging nauwelijks of niet heeft
plaatsgevonden
dit impact heeft op het preventieve beleid dat de gemeente recentelijk bewust heeft ingezet
er meer scenario’s zijn dan alles of niets
er geen alternatieve scenario's zijn uitgewerkt behalve het geheel stoppen met de bekostiging

spreekt uit dat:
-

vroegsignalering gewenst is om in de toekomst spraak-, taal- of ontwikkelingsstoornissen tegen te
gaan
een nadere oriëntatie op de invulling van de preventieve screening gewenst is
afstemming met de scholen, voorschoolse opvang en gemeentelijk logopedisten nodig is in het
belang van een goede invulling van de preventieve logopedie

stelt de raad voor om de huidige besluitregel te schrappen en te vervangen door:
Het college de opdracht te geven om:
1. in samenwerking met betrokken organisaties een verkenning naar alternatieve scenario’s uit te
voeren, waarbij een vorm van samenwerking met de scholen gehandhaafd blijft.
2. op basis van deze verkenning een definitief voorstel inclusief financiële consequenties uiterlijk
voor de behandeling van de programmabegroting 2022 aan de raad aan te bieden.

de indieners:

Rietje Lassche
ChristenUnie

Leander Broere
PvdA

Gerrit Jan Veldhuis
VVD

Ben Schrijver
D66

Toelichting:
Logopedie is een specialisme dat niet zomaar kan worden overgedragen aan onderwijs of zorg.
Preventie is erg belangrijk, zo vroeg mogelijk bijsturen en vooral op jonge leeftijd. Hiermee wordt
voorkomen dat spraak-, taal- of ontwikkelingsstoornissen niet of beperkt worden opgemerkt en een juiste
behandeling achterwege blijft.
Goede afstemming met direct betrokkenen van groot belang is voor een goede invulling van het
preventiebeleid.
Tot en met 2022 zijn de nodige middelen voor de huidige werkwijze opgenomen in de begroting. Daarmee
is er voldoende tijd om voor de situatie na 2022 met alternatieve voorstellen te komen.

