
Verzonden brieven van Eenheid MO over bezuiningen 

1. Brieven Jose aan Peuteropvang en VE – subsidieplafond – bezuinigingen Zaak 625266 

naar: 

 

a. Kinderopvang Partou. 

b. Kinderopvang Prokino. 

c. Kinderopvangorganisatie ’t Schanebroekkie. 

d. POV De Smurfen. 

e. Doomijn Kinderopvang. 

f. Kinderdagverblijf Winkies. 

g. Kinderopvang De Groene Helden. 

h. KDV Sprankel! 

 

2. Brieven Leo aan sportverenigingen – bezuinigingen jeugdsportsubsidies Zaak 624884 

naar: 

Gymnastiekvereniging Nieuwleusen 

Handbalvereniging Auto van Ewijk/LHC 

Hengelsportvereniging De Brasem 

Korfbalvereniging d'Ommerdieck 

Sportvereniging Dalfsen Handbal 

Sportvereniging Dalfsen, voetbal 

Tafeltennisvereniging DTV'84 

Voetbalvereniging ASC '62 

Voetbalvereniging Hoonhorst 

Voetbalvereniging SV Nieuwleusen 

Voetbalvereniging USV 

Volleybalvereniging Dalvo 

Volleybalvereniging Ouvol Oudleusen 

Mixed Hockey Club Dalfsen 

Ponyclub Nieuwleusen e.o. 

Hippisch Nieuwleusen/Ponyclub Nieuwleusen 

Dalfser Lawn Tennis Club Gerner 

Voetbalvereniging Lemelerveld 

Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen 

Cycling Lemelerveld 

Paardensportvereniging Lemelerveld 

ASC Gym & Dance 

 

 

3. Brieven Jurgen aan scholen en kinderopvangvoorzieningen over bezuinigingen 

preventieve logopedie Zaak 624959 naar: 

 

a. KDV Sprankel! 

b. Kinderopvang De Groene Helden. 

c. Kinderdagverblijf Winkies.  

d. Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. 

e. De Grote Smurf. 

f. Kindercentrum Oudleusen. 

g. Prokino. 

h. Partou. 

 



 

En naar alle basisscholen in de gemeente Dalfsen:  

Christelijk basisschool De Spiegel 

Christelijke basisschool Sjaloom 

Christelijke basisschool Ds. O.S. Cazemier 

Gereformeerde basisschool De Vuursteen 

Openbare basisschool Het Avontuur 

Openbare basisschool Heidepark 

P.C. basisschool De Regenboog 

Basisschool Sprankel! 

KBS De Polhaar 

KBS St. Cyriacusschool 

Christelijke basisschool Het Kompas 

Christelijke basisschool De Meele 

Gereformeerde basisschool De Planthof 

Christelijke basisschool De Wegwijzer 

Christelijke basisschool De Zaaier 

Openbare basisschool de Tweemaster 
Christelijke basisschool A. Baron van 
Dedem 

 

En naar alle schoolbesturen: 

a. Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. 

b. Floreant. 

c. Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen.  

d. Stichting Catent. 

e. Florion. 

f. MijnPlein. 

 

4. Brieven Klazien naar partijen over voorgenomen bezuiniging Zaak 624868 naar:  

 

a. GGD IJsselland. 

b. Stichting Tactus Verslavingszorg. 

c. Stichting Saam Welzijn. 

d. Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. 

e. Stichting MEE IJsseloevers. 

f. De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. 

g. Stichting Impluz. 

 



Tekst standaard brief 

 

Begroting 2021-2024 

Geachte…, 

In de collegevergadering van 6 oktober 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de 

conceptbegroting voor 2021-2024 vastgesteld. Er ligt een flinke financiële opgave, om te komen tot 

een structureel sluitende meerjarenbegroting. Vervelende maatregelen met gevolgen voor onze 

samenleving zijn onontkoombaar. Met deze brief informeren wij u over de manier waarop deze 

bezuinigingen u raken. 

Stukje van de eenheid over welke bezuiniging het gaat 

 

 

De gemeenteraad stelt de definitieve begroting vast. De behandeling hiervan is gepland op 

2, 5  en 6 november 2020. Bij de raadsvergaderingen is er de mogelijkheid voor inwoners en 

instanties om gebruik te maken van het spreekrecht om zo een opvatting kenbaar te maken. Voor 

meer informatie over de mogelijkheden kunt u kijken op de website https://ris.dalfsen.nl of contact 

opnemen met de griffie.  

Er bestaat ook een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze. Indien u hier gebruik van 

wenst te maken dient u uw zienswijze uiterlijk voor 26 oktober 2020 in te dienen bij het college van 

Burgemeester en Wethouders.  

Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen, neem dan contact 

op met eenheid via…. Telefoonnummer… 

Met vriendelijke groet, 

 

Enz enz  

 

 

https://ris.dalfsen.nl/


Hoonhorst, 9 oktober 2020 

 

Geachte Raad en College van burgemeester en wethouders,  

 

Donderdag 8 oktober 2020 ontvingen wij het bericht over het voornemen om de gemeentelijke inzet 

op preventieve logopedie te beëindigen. Wij snappen als school dat er een financiële opgave ligt. 

Maar de onderbouwing tot deze voorgenomen bezuiniging, met het argument dat er geen wettelijke 

verplichting ligt, gaat volledig voorbij aan het belang van de preventieve logopedische zorg. 

 

Vorig jaar is de algemene screening in de vroegschool reeds geschrapt. Gelukkig bleef de expertise en 

begeleiding van de logopedie wel bereikbaar voor voor- en vroegscholen. Onze ervaring is dat 

leerkrachten onvoldoende expertise hebben om alle voorkomende logopedische problemen op tijd 

te kunnen signaleren. Door logopedische zorg voor leerkrachten en ouders laagdrempelig aan te 

bieden voorkom je onzes inziens grotere problemen bij kinderen op latere leeftijd. Goed kunnen 

communiceren is een basisvoorwaarde voor kinderen om goed tot ontwikkeling te komen. De 

investering in preventieve logopedie is volgens ons een zinvolle en op termijn mogelijk zelfs 

kostenbesparende maatregel. 

 

We willen er bij deze voor pleiten de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen. En de 

maatschappelijk en financiële voordelen op langere termijn, in het belang van de kinderen in de 

gemeente Dalfsen, te laten prevaleren. 

 

Met vriendelijke groet, 
Eric Arends 
directeur St. Cyriacus 

 

 
St. Cyriacus VierKeerWijzerschool 
Kerkstraat 11 
7722 LR Hoonhorst 
tel. 0529 401 495 
www.cyriacus.nl 
cyriacus@mijnplein.nl   
 

 





Geachte burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
Met verbazing heb ik uw brief gelezen waarin werd aangekondigd dat met ingang van 2022 de 
gemeentelijke inzet op preventieve logopedie beëindigd wordt.  
Namens Doomijn neem ik deel aan de VVE-overleggen en is de afgelopen jaren gezocht naar 
ondersteuning vanuit de gemeente om het VVE-programma zo goed mogelijk neer te zetten om een 
zo positief mogelijk resultaat te kunnen behalen. Dit betekent simpelweg dat de doelgroepkinderen, 
maar ook de reguliere kinderen zonder VVE-indicatie zo goed mogelijk begeleid worden en waar 
nodig bijgestuurd worden door instanties van buiten onze organisatie. 
Nu wij gebruik hebben kunnen maken van de inzet van de preventief logopedisten in onze 
voorscholen hebben wij gemerkt dat sneller actie ondernomen kan worden waar mogelijke 
spraak/taalachterstanden gesignaleerd werden. 
In uw brief laat u weten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor signalering en verwijzing. Die 
signalering wordt door pedagogisch medewerkers zeker gedaan maar beseft u ook dat zij 
pedagogische professionals en geen taalspecialisten zijn? Op het moment van signalering hebben wij 
de preventief logopedisten kunnen inschakelen om mee te kijken en een eventuele verwijzing te 
kunnen doen. De taak van verwijzing die u noemt in uw brief ligt niet bij de voorscholen. Door nu de 
preventief logopedisten weg te halen, maakt u het gat weer groter om goed te kunnen inspelen op 
mogelijke taalachterstanden. Alles behalve een wijs besluit dat enerzijds geld zou kunnen sparen 
voor nu maar nog meer zal gaan kosten wanneer deze kinderen op latere leeftijd in de problemen 
komen.  
Ik vraag mij af van welke kant jullie de signalen kregen om nu te kunnen zeggen dat er voldoende 
mogelijkheden voor signalering en verwijzing zijn. Voor mij staat overduidelijk vast dat dit gedaan is 
van achter een bureau terwijl er gerekend moest worden waar te gaan bezuinigen. Er is niet 
gevraagd naar ervaringen van ons en positieve resultaten die wij nu al hebben gezien in de korte 
periode dat de preventief logopedisten ons hebben ondersteund.  
Op alle fronten gemiste kansen en om die reden zal ik deze brief bewaren en over een jaar of 5 
opnieuw laten zien omdat dan, en zeker ook al eerder, aangetoond kan worden dat de spraak-
taalproblematiek alleen maar toegenomen zal zijn 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Martha Roddenhof 
Junior Manager bij Doomijn Kinderopvang 

 

(06) 14874338 
m.roddenhof@doomijn.nl 
www.doomijn.nl 

 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

 

mailto:m.roddenhof@doomijn.nl
http://www.doomijn.nl/


 

Aan: Burgemeester & wethouders gemeente Dalfsen 
Gemeenteraad Dalfsen, t.a.v. dhr. J. Goeijer 

Onderwerp: Voorgenomen bezuiniging preventieve logopedie 

 

Nieuwleusen, donderdag 22 oktober 2020 

Geacht college, beste Jurgen, 

Met schrik en verbazing hebben we kennis genomen van uw brief, d.d. 7 oktober 2020, m.b.t. de 
voorgenomen bezuinigingen op de preventieve logopedie. 

In de eerste plaats hebben we begrip voor de financiële uitdaging waarvoor u geplaatst wordt in 
komende begrotingsperiode. 
Terecht geeft u aan dat het geen wettelijke taak voor de gemeente is en suggereert u dat er 
voldoende andere mogelijkheden zijn om de preventieve logopedie te realiseren. U noemt ze echter 
niet en daarbij wekt u de indruk ‘het probleem’ op het bordje van een ander, wellicht het onderwijs 
te willen leggen. 

Wij zijn ernstig teleurgesteld door deze mededeling en ook door de wijze waarop dit gebeurt, 
namelijk zonder overleg. 

We wonen en werken met elkaar in een regio waar de taalontwikkeling van kinderen gemiddeld 
genomen en dan vooral in de buitengebieden langzamer op gang komt, waarbij de nodige risico’s van 
blijvende taal- en leesachterstand kunnen optreden. Onderzoek van het samenwerkingsverband 
Veld, Vaart en Vecht van ongeveer 5 jaar geleden heeft dit nadrukkelijk aangetoond. Dat was destijds 
de reden voor het onderwijs om integraal het programma ‘Bouw’ van Lexima aan te schaffen. De 
gemeente Dalfsen gaf toen aan dit erg interessant en vooruitstrevend te vinden. Afgesproken werd 
om in de toekomst te bezien of dit programma helpend kan zijn om het aantal 
dyslexiebehandelingen, een behoorlijke kostenpost voor de gemeente, in de toekomst te doen 
verlagen. Voorwaarde is dan wel dat we kunnen blijven rekenen op een goede screening van jonge 
risico leerlingen. 

Door het stopzetten van deze screening lopen we samen het risico dat we jonge risico kinderen te 
laat in beeld krijgen waardoor interventies thuis en op school te laat beginnen. Wij vinden het dan 
ook erg teleurstellend dat u eenzijdig deze samenwerking tussen onderwijs en zorg voor het jonge 
kind verbreekt en vragen u uw besluit te heroverwegen. 

Namens de bestuurders van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), Floriant, Florion en PCO-N, 
Namens de coördinator van het samenwerkingsverband Veld, vaart & Vecht, afdeling Ommen, 

Gert van Tol, directeur bestuurder PCO-N. 



 
 
Dalfsen, 22 oktober 2020 
 
 
Geachte Raad en College van burgemeester en wethouders,  
 
 
 
Donderdag 8 oktober 2020 ontvingen wij het bericht over het voornemen om de gemeentelijke inzet 
op preventieve logopedie te beëindigen. Het basisonderwijs in Dalfsen snapt dat er een financiële 
opgave ligt. Maar de onderbouwing tot deze voorgenomen bezuiniging, met het argument dat er 
geen wettelijke verplichting ligt, gaat volledig voorbij aan het belang van de preventieve 
logopedische zorg. 
 
Vorig jaar is de algemene screening in de vroegschool reeds geschrapt. Gelukkig bleef de expertise en 
begeleiding van de logopedie wel bereikbaar voor voor- en vroegscholen. Onze ervaring is dat 
leerkrachten onvoldoende expertise hebben om alle voorkomende logopedische problemen op tijd 
te kunnen signaleren. Door logopedische zorg voor leerkrachten en ouders laagdrempelig aan te 
bieden voorkom je onzes inziens grotere problemen bij kinderen op latere leeftijd. Goed kunnen 
communiceren is een basisvoorwaarde voor kinderen om goed tot ontwikkeling te komen. De 
investering in preventieve logopedie is volgens ons een zinvolle en op termijn mogelijk zelfs 
kostenbesparende maatregel.  
Het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht waar onze scholen deel van uit maken, heeft enkele 
jaren geleden integraal het programma Bouw aangeschaft. Daarmee plegen de scholen al een extra 
inzet om de taalontwikkeling van onze leerlingen in deze regio zoveel mogelijk te stimuleren. Dit 
programma geeft ook de mogelijkheid om kinderen thuis te laten oefenen. De gemeente was destijds 
enthousiast over deze extra inzet. Onderwijs en zorg vermengen zich steeds meer en als regulier 
basisonderwijs worden we meer geconfronteerd met taalachterstanden. De gemeente heeft het 
budget voor onderwijsachterstanden dat de scholen kregen al afgeschaft. Nu krijgen we te maken 
met deze bezuiniging die direct ten koste gaat van een belangrijk deel preventieve zorg.  
 
We willen er bij deze voor pleiten de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen. En de 
maatschappelijk en financiële voordelen op langere termijn, in het belang van de kinderen in de 
gemeente Dalfsen, te laten prevaleren. 
 
Mede namens de scholen in het Directie Beraad Dalfsen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Max Bakhuis 
Directeur cbs De Spiegel Dalfsen 

 

 
 
 



 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen 

 

Dalfsen, 25 oktober 2020 

Betreft: Zienswijze Dalfser Voetbalverenigingen ten aanzien afschaffen jeugdsportsubsidie 

 

 

Geachte College, 

Naar aanleiding van uw brief van 7 oktober j.l. met als kenmerk DOC/20/406276 doen wij u hierbij als 

gezamenlijke voetbalverenigingen van de Gemeente Dalfsen onze zienswijze toekomen met 

betrekking tot het voornemen de jeugdsportsubsidie af te schaffen. 

De jaarlijkse jeugdsportsubsidie is voor de voetbalverenigingen in de Gemeente Dalfsen een 

welkome inkomensbron die zoals de naam al aangeeft volledig gebruikt wordt om de jeugd op een 

laagdrempelige manier aan de voetbalsport te laten deelnemen. Van de subsidie worden materialen 

(zoals ballen en doelen) aangeschaft en diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast kan mede op 

basis van de jeugdsportsubsidie de contributie voor onze jeugdleden zo laag mogelijk gehouden 

worden. Dat we hier als voetbalverenigingen succesvol in zijn blijkt wel uit het grote aantal 

jeugdleden dat wekelijks op onze sportvelden met veel plezier een balletje trapt. Hiermee houden 

we de Dalfser jeugd in beweging waarmee overgewicht en welvaartziekten worden voorkomen. 

Het afschaffen van de jeugdsportsubsidie zal als consequentie hebben dat de benodigde materialen 

en activiteiten op een ander wijze moeten worden gefinancierd. Door de huidige Corona crisis zien 

we als enige mogelijkheid de contributie voor onze jeugdleden drastisch te verhogen. Het gevolg 

hiervan zal zijn dat met name de minderbedeelde inwoners van de Gemeente Dalfsen moeite zullen 

krijgen om in de toekomst aan de voetbalsport deel te kunnen nemen. We zien dit als een 

ongewenste ontwikkeling die naar onze mening voorkomen moet worden. 

Daarom roepen we de Gemeente Dalfsen dan ook op om het voornemen tot het afschaffen van de 

jeugdsportsubsidie te herzien en de noodzakelijke bezuinigingen op een ander vlak te realiseren.  

 

De voorzitters van de Dalfser Voetbalverenigingen: 

 

Union SV      SV Nieuwleusen      ASC’62      VV Hoonhorst      VV Lemelerveld      SV Dalfsen 








