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Voorstel:
Met ingang van 2023 de gemeentelijke inzet op preventieve logopedie te beëindigen.



                                                                       

Inleiding: 
Bij de behandeling van de concept begroting 2021-2025  is door de gemeenteraad, naar aanleiding 
van het voorstel om met ingang van 2022 niet langer actief in te zetten op preventieve logopedie, bij 
amendement uitgesproken de preventieve logopedie in 2022 voorlopig in stand te houden en het 
voorstel aan de hand van een notitie opnieuw te willen bespreken gericht op de begroting 2023.  

Argumenten:
In de concept begroting 2022-2025 heeft het college van B&W aan de gemeenteraad meerdere 
voorstellen voor kostenbesparing voorgelegd ten behoeve van een sluitende meerjaren begroting. 
Een van de voorstellen betrof het beëindigen van de gemeentelijke inzet op preventieve logopedie. 
(besparing € 65.000).   
De overwegingen bij dit voorstel betreffen het volgende. De inzet van preventieve logopedie is gericht 
op het voorkomen van taal- en spraakachterstanden, door middel van vroeg signalering. Het 
verzorgen van preventieve logopedie op deze wijze is echter geen wettelijke taak voor een gemeente.  
Signalering vindt ook (verplicht) plaats door de jeugdarts van de GGD. Tevens ligt er een 
verantwoordelijkheid bij pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en leerkrachten in het 
onderwijs om de ontwikkeling van kinderen te volgen en mogelijke achterstanden te signaleren.  
Daarnaast kan door huisartsen een verwijzing worden gedaan naar vrij gevestigde logopedisten, 
waarbij de kosten (deels) door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Gelet hierop  is actieve inzet vanuit 
de gemeente niet noodzakelijk.

Kanttekeningen en risico’s
Lange traditie
De gemeente Dalfsen kent een lange traditie van gemeentelijke preventieve logopedie in het basis 
onderwijs. Met het voorliggende voorstel wordt deze traditie losgelaten. Daarbij kan worden 
opgemerkt dat de inzit van de preventieve logopedie kind de loop der jaren is verschoven van 
signaleren en  uitvoeren van lichte behadeling, signaleren bij een vermoeden van problematiek en 
voorlichten en informeren. 

Reactie vanuit onderwijs: risico op onderwijsachterstanden
Op het voorstel in de concept begroting 2022 om de inzet op preventieve logopedie te beëindigen is 
door een aantal scholen gereageerd. De scholen geven aan te vrezen voor risico’s op achterstanden 
bij leerlingen. Leerkrachten en intern begeleiders beschikken niet over de specialistische kennis van 
de logopedisten om afwijkingen te kunnen signaleren. Het stoppen met de screening van alle 
vijfjarigen was voor deze scholen al een grote stap. Zij hechten belang aan de huidige ondersteuning 
door de preventief logopedisten. Er wordt een sterk beroep gedaan op de gemeente om een 
voorziening in stand te houden, bij voorkeur in de huidige omvang.

Alternatieven:
Behouden gemeentelijke logopedie. 
En alternatief voor het beëindigen van de gemeentelijke inzet op logopedie is het volledig behouden 
van de gemeentelijke preventieve logopedie. In de begroting voor 2023 en verder zijn hier echter geen 
middelen voor opgenomen. De benodigde middelen, € 65.000, zullen derhalve elders gevonden 
moeten worden. 

Subsidiemodel 
De gemeente Hardenberg kent een subsidiemodel ter ondersteuning van preventieve logopedie in het 
basisonderwijs. Scholen kunnen aanspraak maken op een bijdrage van 50% van de kosten van 
preventieve logopedische  screening. De verantwoordelijkheid voor het aanbieden en uitvoeren van 
de screening ligt bij de scholen. Indien alle vijfjarigen in Dalfsen volgens deze regeling gescreend 
zouden worden bedragen de kosten maximaal € 2.400. 
Het landelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de GGD heeft tot doel zorg te 
dragen voor het in voldoende mate volgen van de ontwikkeling van kinderen en het signaleren van 
mogelijke afwijkingen daarbij, waaronder spraak- en taal. Het basistakenpakket is ingericht om op alle 
onderdelen tijdig vermoedens van ontwikkelingsstoornissen te signaleren en door te kunnen verwijzen 



                                                                       

naar specialisten zoals de logopedie praktijk. Het is daarbij niet noodzakelijk om op onderdelen van dit 
basistalenpakket aanvullend aanbod te organiseren. 

Duurzaamheid:
Niet van toepassing 

Financiële consequenties:
De middelen voor gemeentelijk logopedie (€ 65.000) zijn, tot en met 2022 opgenomen in de begroting. 
Vanaf 2023 zijn hier geen middelen voor vrijgemaakt.  Voorliggend besluit heeft geen financiële 
gevolgen. Indien besloten wordt de gemeentelijke preventieve logopedie (deels) in stand te houden 
dan zal hier dekking voor gevonden moeten worden.

Communicatie:
Evenals bij het voorstel in de concept begroting 2021-2025 worden scholen, en voorschoolse 
voorzieningen geïnformeerd over dit voorstel. 

Vervolg:
Na besluitvorming worden scholen en voorschoolse voorzieningen geïnformeerd over het genomen 
besluit. 

Bijlagen:
1. Notitie preventieve logopedie in Dalfsen
2. Werkopbrengsten preventieve logopedie gemeente Dalfsen 2019-2020
3. Onderzoek preventieve logopedie, rapportage (BMC, 2018)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021, nummer 1293;

gezien de notitie preventieve logopedie in Dalfsen;

b e s l u i t :

Met ingang van 2023 de gemeentelijke inzet op preventieve logopedie te beëindigen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


