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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 11-jun-18 

Vragensteller   M. Jansen 

Agendapunt/onderwerp 6. Consultatiebureaus Nieuwleusen en Lemelerveld 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  J. Goejer 

Contactgegevens  j.goejer@dalfsen.nl 

    06 360 11 620 

 

Beantwoording technische vragen consultatiebureaus. 

 1 Technische vraag: Hoeveel kinderen maken gebruik van de JGZ in Nieuwleusen en Lemelerveld en 
welke problematieken spelen daar vooral? 

 Antwoord:  

Gebruik consultatiebureaus in gemeente Dalfsen  

  aantal kinderen aantal contactmomenten 

jaar  Dlf Nwln Lvld Dlf Nwln Lvld 

2015 752 570 307 2331 1876 1031 

2016 779 592 298 2391 1716 913 

2017 930 674 342 2563 1879 924 

              

  

Problematiek:  

De JGZ richt zich op alle kinderen van 0-18 jaar, waarbij er een aantal vastgestelde contactmomenten 
zijn, waarbij wettelijk is vastgelegd waarop de controle zich richt. Ook de vaccinatie vindt plaats in 
het consultatiebureau. Een controle kan leiden tot advies aan ouders en in sommige gevallen tot een 
afspraak voor her-controle bijvoorbeeld als het gaat om spraakontwikkeling. Ook kunnen 
ouders/jeugdigen zelf een afspraak maken met de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. De JGZ 
werkt samen met de SKT (jeugdconsulenten), met huisartsen, maatschappelijk werk en verleend 
ondersteuning aan, onder meer,  het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.  

Op deze korte termijn beschikken wij niet over een overzicht van meest gesignaleerde aandachts- en 
adviespunten, doorverwijzingen of iets dergelijks. 

2. In het kopje kanttekeningen staat dat de lasten voor de consultatiebureaus Nieuwleusen en 
Lemelerveld afzonderlijk moeten worden gefinancierd. Deze lasten betreffen schoonmaak, huur en 
extra personele inzet van de GGD. Bedrag: 75.000,00 
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Technische vraag: Betreft dit bedrag : 75.000,00 voor beide locaties of per locatie? Dit is niet duidelijk 
uit de stukken op te maken. 

Antwoord:  

Dit betreft het totaal voor de twee locaties.  

 Technische vraag: waarom zitten er bijlagen bij voor accommodatie eisen. Wordt er bedoeld dat 
deze locaties aan deze eisen voldoen? Of zouden moeten voldoen? 

Antwoord:  

De bijlage is toegevoegd om enig inzicht te geven in de voorwaarden/eisen voor een vestiging 
consultatiebureau. De huidige locaties voldoen op dit moment. Uit het overzicht blijkt dat niet elke 
(leegstaande) locatie geschikt is voor een consultatiebureau.  

 


