
 

 

 

Amendement Gemeentelijke inzet logopedie 
 

V1 

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. 21 juni 2021, nr.1293; 
 
 
overwegende dat: 

- De raad heeft besloten de preventieve logopedie in 2022 voorlopig in stand te houden en de 
structurele invulling vanaf 2023 opnieuw te bespreken aan de hand van een voorstel  

- Er meerdere voorstellen zijn voorgelegd 
- De gemeente Dalfsen moet bezuinigen en niet-wettelijke taken wil afstoten 
- In de periode 2021 en 2022 een overgangsfase is gecreëerd, waardoor alle betrokkenen zich 

zorgvuldig kunnen voorbereiden en de nieuwe werkwijze kunnen implementeren en borgen  
 

 
spreekt uit dat: 

- de verantwoordelijkheid voor aanbieden en uitvoeren van de screening bij de scholen moet  
worden neergelegd 

- ondersteuning van preventieve logopedie in het basisonderwijs wenselijk blijft 
- daarvoor een subsidieregeling naar Hardenbergs model kan worden opgesteld, waarbij scholen 

aanspraak kunnen maken op een bijdrage ter hoogte van maximaal € 7,50 van de kosten per 
leerling, als gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor preventieve logopedische screening op 
basis van nacalculatie 

- vanaf heden een goede afstemming met de scholen, voorschoolse opvang en (gemeentelijke) 
logopedisten wordt opgetuigd ten behoeve de implementatie, scholing en borging van de 
specifieke kennis 

 
stelt de raad daarom voor om het beslispunt te schrappen en te wijzigen in: 

 
1. Met ingang van 2023 de preventieve logopedische screening te organiseren via een 

subsidieregeling aan de scholen tot een maximum van € 7,50 per leerling 
2. Het college opdracht te geven hiertoe de noodzakelijke stappen te zetten 

 
 
de indieners,  
 
 
 
 
Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte Ingrid Kappert  
CDA     Gemeentebelangen 
 
 

Toelichting 
De scholen krijgen hiermee de verantwoordelijkheid om de logopedische screening te organiseren. 
Preventie en vroegsignalering zijn erg belangrijk. Wanneer op jonge leeftijd spraak- en taalproblemen 
worden gesignaleerd, kan dit makkelijker opgelost worden met een behandeling, zodat de kans op 
(neven)problematiek zoveel mogelijk beperkt wordt. Een goede spraak- en taalontwikkeling is de basis van 
een goede verstandelijke-, emotionele -en sociale ontwikkeling en daarmee van invloed op het 
functioneren van een kind op school en verdere toekomstperspectief. 
 

 
 
 
 


