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Voorstel:
1. De consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld in stand te houden;
2. Bij de behandeling van de perspectief nota 2019-2022 de structurele middelen ad € 75.000
beschikbaar te stellen.

Inleiding:
Conform het bedrijfsplan van de GGD voor de financiering van jeugdgezondheidszorg dat in 2012 is
vastgesteld bij de overgang van de JGZ 0-4 jarigen van Carinova naar de GGD wordt in de
financiering van Jeugdgezondheidszorg voor de GGD uitgegaan van één centrale vestiging van een
consultatiebureau JGZ 0-18 jarigen voor de gehele gemeente Dalfsen. In 2014 is door de
gemeenteraad besloten de consultatiebureaus in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld in ieder
geval nog gedurende twee jaar in stand te houden. In de voorjaarsnota 2016 is dit met twee jaar
verlengd in afwachting van een raadsbesluit over voorzieningenniveau in de kernen. Bij de
begrotingsbehandeling van 9 november 2017 heeft de gemeenteraad middels een motie uitgesproken
dat de diensten van de consultatiebureaus in beide kernen beschikbaar moeten blijven. Dit voorstel
heeft tot doel de consultatiebureaus in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld voor onbepaalde tijd
voort te zetten.
Argumenten:
De consultatiebureaus spelen een belangrijke preventieve en signalerende rol
Consultatiebureaus vormen een belangrijke schakel in de preventieve jeugdgezondheidszorg en bij de
ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Dit vereist dat de consultatiebureaus een laagdrempelige
en goed bereikbare voorziening blijven. Door de consultatiebureaus in Dalfsen worden op dit moment
alle kinderen (en ouders) bereikt. Door centralisatie wordt de bereikbaarheid van het
consultatiebureau bemoeilijkt, met name voor de ouders die niet de beschikking hebben over een
auto. Dit brengt het risico met zich mee dat ouders/kinderen die zich in een kwetsbare positie
bevinden afzien van het bezoek aan het consultatiebureau hetgeen risico’s voor de gezondheid en
het opgroeien van de kinderen met zich mee kan brengen. Behoud van de voorziening verlaagt dit
risico.
Het bezoek aan consultatiebureaus is de kernen blijft op peil.
Het consultatiebureau in Lemelerveld is een dagdeel in de week geopend, in Nieuwleusen twee
dagdelen. Deze beperkte bezoekmogelijkheden vormen voor ouders geen belemmering in het bezoek
van het consultatiebureau. We zien niet of nauwelijks verplaatsing van ouders naar
consultatiebureaus met ruimere openingstijden, zoals het consultatie bureau in Trefkoele in Dalfsen.
De consultatiebureaus hebben een vaste positie in het zorgnetwerk in de kernen.
Het consultatiebureau in Nieuwleusen is gevestigd in het pand Sluis 3, samen met de huisartsen, en
andere voorzieningen. Mede als gevolg van deze huisvesting onder een dak zijn de lijnen tussen het
consultatiebureau, huisartsen en ander voorzieningen kort. Men weet elkaar snel te vinden wanneer
dat nodig is. Ook in Lemelerveld, alhoewel niet in het zelfde pand gehuisvest, zijn de lijnen kort. Dit
draagt bij aan het efficiënt en effectief functioneren van het netwerk, versterking van de preventie en
zorgt bijvoorbeeld ook voor behoud van de aansluiting bij de sociale kernteams.
Kanttekeningen:
Het behoud van consultatiebureaus doet structureel beroep op financiële middelen.
In de vaste bijdrage voor de GGD wordt uitgegaan van één vestiging van een consultatiebureau in de
gemeente Dalfsen. Dit betekent dat de lasten voor de consultatiebureaus Nieuwleusen en
Lemelerveld afzonderlijk moeten worden gefinancierd. Deze lasten betreffen, huur, schoonmaak en
extra personele inzet van de GGD. Voor 2017 bedroeg dit € 75.000 . Centralisatie van het
consultatiebureau leidt niet tot deze extra lasten.
Alternatieven:
In 2014 is het voorstel gedaan tot opheffen van vestigingen van het consultatiebureau in beide kernen.
Daarbij werd aangegeven dat de indien gewenst er in plaats daarvan een spreekuur in de kernen
georganiseerd kan worden waar de jeugdverpleegkundige vragen kan beantwoorden en ouders vrij
binnen kunnen lopen. Dit spreekuur kan echter de reguliere afspraken bij het consultatiebureau niet
vervangen en neemt de nadelen en risico’s zoals benoemt bij opheffing niet weg. Daarnaast zullen
ook bij een dergelijke vorm structurele middelen beschikbaar moeten komen, waarvan de omvang
afhankelijk is van frequentie en locatie van het spreekuur.

Duurzaamheid:
Dit voorstel draagt bij aan het duurzaam inzetten van het preventieve, sociale en zorg netwerk in de
kernen.
Financiële dekking:
In de vaste bijdrage voor de GGD wordt uitgegaan van één vestiging consultatiebureau in de
gemeente Dalfsen. Dit betekent dat de lasten voor de consultatiebureaus Nieuwleusen en
Lemelerveld afzonderlijk moeten worden gefinancierd. Deze lasten betreffen, huur, schoonmaak en
extra personele inzet van de GGD. Voor 2017 bedroeg dit € 75.000 Voorgesteld wordt dit bedrag
beschikbaar te stellen bij de perspectiefnota 2019-2022.
Communicatie:
Na besluitvorming kan met de partners in het netwerk gecommuniceerd worden dat het
consultatiebureau in Nieuwleusen en Lemelerveld aanwezig blijft.
Vervolg:
Na besluitvorming kunnen huurcontracten worden verlengd en met de GGD afspraken worden
gemaakt over personele inzet vanaf 2019.
Bijlagen:
Geen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer 789;
overwegende dat het een laagdrempelig en goed bereikbaar consultatiebureau 0-18 jarigen een
belangrijke preventieve en ondersteunende functie heeft ;
besluit:
1. De consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld in stand te houden;
2. Bij de behandeling van de perspectief nota 2019-2022 de structurele middelen ad € 75.000
beschikbaar te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

