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Voorstel:
1. In te stemmen met het centraal huisvesten van het consultatiebureau (CJG) in de Trefkoele.
2. Middelen beschikbaar te stellen om in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld een wekelijks
inloopspreekuur in stand te houden.
3. De benodigde middelen te vinden binnen de begroting in het kader van preventief
jeugdbeleid.

Inleiding:
De raad heeft het college verzocht om meer informatie te verstrekken over de mogelijkheden en
gevolgen van het behouden van de consultatiebureaus voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in de
kernen Nieuwleusen en Lemelerveld. Daartoe is een verkennende notitie opgesteld.
In de commissievergadering van 6 november j.l. stond de ‘Verkennende notitie consultatiebureaus’
opiniërend geagendeerd. Vanwege het late tijdstip is dit agendapunt niet meer behandeld. Wethouder
Von Martels heeft u toegezegd dat de aanvullende informatie die kort voor de vergadering
beschikbaar kwam wordt toegevoegd aan de stuken. Daarbij is tevens afgesproken dat het onderwerp
niet langer opiniërend wordt besproken, maar dat bespreking plaats vindt op basis van een
raadsvoorstel.
Argumenten:
In november 2012 is door het college ingestemd met het ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in
verbinding’ opgesteld door de GGD IJsselland. Dit plan vormt de basis voor de overgang van de JGZ
0-4 van Carinova en de integrale werkwijze van de jeugdgezondheidszorg door de GGD.
Randvoorwaarde bij het ondernemingsplan was dat de opdracht de jeugdgezondheidszorg voor 0-4
jarigen weer terug wordt gebracht binnen de beschikbare gemeentelijke financiële kaders, met behoud
van kwaliteit en deelname percentages. In samenhang met de visie op de modernisering van de JGZ
zijn daartoe maatregelen opgenomen in het ondernemingsplan. Om aan de opdracht te voldoen wordt
in het ondernemingsplan allereerst uitgegaan van een meer flexibele en vraaggerichte invulling van
het takenpakket van de JGZ. Dat betekent dat de aandacht meer wordt gericht op die situaties waarin
dit gevraagd wordt (risicokinderen). Deze inzet betekent ook dat er meer mogelijkheden komen voor
ouders om afspraken te maken op tijden naar keuze en locaties buiten de eigen woonplaats. Een
tweede uitgangspunt is dat de inzet van de beschikbare middelen zoveel mogelijk in uitvoering (i.q.
formatie) plaats vindt en minder in het in stand houden van locaties. Voor de gemeente Dalfsen heeft
dit tot gevolg dat de consultatiebureaus in Lemelerveld en Nieuwleusen worden gesloten.
Bij besluitvorming over de Trefkoele in mei 2013 is besloten dat het CJG, inclusief de
consultatiebureau voorziening voor de gehele gemeente, wordt ondergebracht in de Trefkoele.
De aanvullende informatie die kort voor commissievergadering is ontvangen van de GGD betreft de
mogelijkheid om het wekelijks inloopspreekuur in de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen in stand te
houden. Dit inloopspreekuur zou tegelijkertijd met het opheffen van de consultatiebureaus in deze
kernen verdwijnen. Het behouden van het inloopspreekuur biedt een mogelijkheid om in de beide
kernen, tegen verhoudingsgewijs beperkte lasten, een voorziening voor ouders van 0-4 jarigen in
stand te houden, waarbij het consultatiebureaubezoek (reguliere contactmomenten en vaccinaties)
nog steeds plaats vindt in De Trefkoele in Dalfsen of eventueel een ander consultatiebureau naar
keuze van ouders. Op basis van deze aanvullende informatie wordt u voorgesteld om het
consultatiebureau voor de gehele gemeente te huisvesten in De Trefkoele en daarnaast de wekelijkse
spreekuren in de kernen in stand te houden.
Kanttekeningen
Het voorstel tot centrale huisvesting van het consultatiebureau is in lijn met het ondernemingsplan van
de GGD en de uitvoering van de JGZ 0-4 jarigen in de gehele regio.
In het ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in verbinding’ van de GGD, worden ondermeer de
kaders voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jarigen, waaronder de consultatiebureaus, beschreven.
Daarbij is voldaan aan het uitgangspunt dat de uitvoering plaats moet vinden binnen de
beschikbare gemeentelijke middelen. Dit leidt tot de keuze voor het beperken van het aantal
locaties en tegelijkertijd verruiming van openingstijden per locatie.
In de ‘Verkennende notitie consultatiebureaus Dalfsen’ is dit uitgangpunt beschreven. De
argumenten voor de centrale huisvesting van het consultatiebureau zijn ondermeer:
- meer flexibiliteit en ruimere openingstijden van het consultatiebureau;
- uit ervaring elders blijkt niet dat centralisering een negatieve invloed heeft op de opkomst;
- uitvoering kan plaats blijven binnen de bestaande begroting.

Met een inloopspreekuur blijft een voorziening voor ouders van kinderen van 0-4 jaar in de kernen in
stand.
De aankondiging dat de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld zullen sluiten heeft
van diverse kanten reactie opgeroepen. Argumenten die daarbij worden genoemd hebben onder
andere betrekking op verlies aan voorzieningen in de kernen en vrees voor afnemend bezoek
aan het consultatiebureau door ouders. Door een wekelijks inloopspreekuur blijft er voorziening
voor een deel in stand. Ouders kunnen er terecht voor het wegen van baby’s en voor allerlei
vragen over opgroeien en opvoeden. De jeugdverpleegkundige kan tijdens het spreekuur de
vragen van ouders beantwoorden, zorgen wegnemen of bijvoorbeeld doorverwijzen naar huisarts
of de jeugdarts (van het consultatiebureau). In andere gemeenten in de regio (o.a. Olst-Wijhe,
Raalte) bestaat het voornemen om op vergelijkbare wijze de spreekuren te behouden.
De lasten voor een inloopspreekuur zijn in verhouding tot een volledig consultatiebureau beperkt.
De eisen voor de locatie en uitvoering van een inloopspreekuur zijn anders dan voor het
consultatiebureau. Alleen een jeugdverpleegkundige wordt ingezet voor het spreekuur, terwijl in
het consultatiebureau daarnaast ook een assistent en jeugdarts aanwezig zijn. Dit heeft ook
gevolgen voor de huisvesting. Voor het inloopspreekuur kan worden volstaan met één ruimte (en
een mogelijkheid om te wachten en voor het stallen van kinderwagens. Daarnaast zijn er eisen
ten aanzien van hygiëne, bergruimte en dergelijke). Voor het spreekuur hoeft ook geen ruimte
ingericht te worden met kleedboxen en dergelijke, maar kan volstaan worden met een ruimte die
voor het grootste deel van de week door anderen wordt gebruikt.
De lasten voor een spreekuur zijn derhalve beperkt ten opzichte van het in stand houden van een
volledig consultatiebureau. Indicatief moet worden gedacht worden aan € 25.000 tot € 32.000
per jaar voor beide kernen gezamenlijk.
Alternatieven:
Een tweetal alternatieven zijn denkbaar. Enerzijds behoud van een volledige consultatiebureau
voorziening in beide kernen. De verkennende notitie beschrijft op hoofdlijnen de financiële en
organisatorische gevolgen. De lasten, volledig voor rekening van de gemeente, kunnen oplopen tot
meer dan € 150.000 per jaar (op basis van de huidige bezetting en locatie).
Anderzijds kan ook worden afgezien van de inloopspreekuren in de beide kernen, waardoor er geen
sprake zal van extra lasten.
Financiële dekking
De inloopspreekuren kunnen worden gezien als een van de maatregelen in het kader van preventief
jeugdbeleid. Voorgesteld wordt de dekking te vinden binnen de beschikbare middelen voor preventief
jeugdbeleid.
Communicatie
Na besluitvorming door de raad zullen ouders van 0-4 jarigen en huisartsen en uitvoerende
organisaties door de gemeente en de GGD worden geïnformeerd over het besluit en de gevolgen
daarvan voor de consultatiebureaus.
Vervolg:
Na besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan het besluit. De raad wordt na een jaar geïnformeerd
over het gebruik van het consultatiebureau en de inloopspreekuren.
Bijlagen:
1Verkennende notitie consultatiebureaus Dalfsen
2 Ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in verbinding’ van de GGD

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. 21 oktober 2014, nummer 262;
overwegende het belang van een goede uitvoering van de JGZ voor 0-4 jarigen middels het
consultatiebureau;
gelet op het ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in beweging” van de GGD en de ‘Verkennende
notitie consultatiebureaus’;

besluit:
1. In te stemmen met het centraal huisvesten van het consultatiebureau (CJG) in de Trefkoele
2. Middelen beschikbaar te stellen om in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld een wekelijks
inloopspreekuur in stand te houden;
3. De benodigde middelen te vinden binnen de begroting in het kader van preventief jeugdbeleid.

.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november
2014.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

