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Doel: 
U wordt gevraagd te discussiëren over het onderwerp locatie(s) van het consultatiebureau. Daarbij uw 
voorkeur uit de spreken voor het bestaande beleid tot concentratie in de Trefkoele of voor het 
aanvullend huisvesten van een consultatiebureau in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld. Bij uw 
afwegingen wordt u gevraagd de inhoudelijke en financiële argumenten, zoals opgenomen in de 
Verkennende notitie consultatiebureau Dalfsen te betrekken.  
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Inleiding:  
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 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.  
 
 
 
Vergelijking mogelijkheden: 
Uit de verkenning blijkt dat er mogelijkheden zijn in de kernen voor een vestiging van een 
consultatiebureau die indien gewenst nader in kaart kunnen worden gebracht, waarbij het in  
Lemelerveld gaat om een mogelijkheid van een tijdelijke aard.  
De financiële gevolgen zijn afhankelijk van diverse keuzes (zoals locatie en openingstijden) die 
gemaakt worden. Uitgaande van een voorziening in beide kernen moet worden gerekend op 
structurele lasten van € 25.000 –  € 35.000 euro aan huisvesting, € 9.000- € 15.000 aan service en ict 
kosten en € 45.000 per dagdeel aan personele lasten. Daarbij moet rekening gehouden met negatieve 
gevolgen voor de bezetting van de Trefkoele. De eenmalige kosten voor verbouwing en inrichting zijn 
nog niet aan te geven.  
 
 
Overeenkomsten 

Ongeacht de keuze voor één centrale vestiging in de Trefkoele of voor meerdere locaties vindt de 
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in de consultatiebureaus op de zelfde inhoudelijke wijze 
plaats. Ook zal het belang van het consultatiebureau op de zelfde wijze onder de aandacht worden 
gebracht van ouders. Tevens zal de netwerk samenwerking, mede in relatie tot de nieuwe taken uit de 
Jeugdwet, op dezelfde wijze worden georganiseerd.  
 
Verschillen: 
Huisvesting in de Trefkoele: 

- Past binnen de begroting 
- Centrale huisvesting van het CJG, met korte lijnen voor direct betrokkenen 
-  Ruime openingstijden (waaronder meer mogelijkheden voor avondopening), waardoor 

afspraken beter kunnen aansluiten op de mogelijkheden en wensen van de ouders 
- Langere reistijden voor ouders uit Nieuwleusen en Lemelerveld 
- Efficiënt gebruik van de ruimten (weinig leegstand) in de Trefkoele en de personele inzet. 

Bij aanvullende huisvesting  in de kernen 
- Leidt tot structurele extra kosten voor huisvesting en personeel, waarvoor geen dekking in de 

begroting aanwezig is.  
- De contactlijnen voor medewerkers van het CJG worden langer. Daar staat tegenover dat bij 

huisvesting in bij huisartsenpraktijken de lijnen met huisartsen kort zijn. 
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- De openingstijden blijven beperkt (één dagdeel per week Lemelerveld, twee dagdelen in 
Nieuwleusen), wat ook de keuzevrijheid voor ouders beperkt  

- De reistijd voor ouders in Lemelerveld en Nieuwleusen blijft beperkt.  
- Voor de Trefkoele heeft dit tot gevolg dat, afhankelijk van te maken keuzes, er meer sprake 

zal zijn van inefficiënte uren (bijvoorbeeld avondopening en enkele dagdelen) waarin het 
consultatie bureau niet in gebruik is , dan wel tot inzet van meer personeel vanwege dubbele 
bezetting.   

 
Communicatie: 
De betrokken partijen worden geïnformeerd over dit voorstel. Het voornemen tot sluiting is in het 
voorjaar van 2013 al publiek gemaakt  
 
Vervolg: 
De notitie wordt opiniërend aan de raad voorgelegd. Indien de raad de opvatting van het college deelt 
vindt uiterlijk in maart 2015 overgang van de consultatiebureaus uit de kernen naar de Trefkoele 
plaats. Bij andere opvattingen van de raad zal nadere uitwerking op onderdelen van de notitie op korte 
termijn plaats vinden.  
 
Bijlagen: 
Verkennende notitie consultatiebureau Dalfsen  
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs.J.H.J. Berends 


