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Beslispunten:

De preventieve logopedie voor de periode 2014 - tot 1 augustus 2016 voort te zetten.

Raadsvoorstel

1.

Inleiding

Met preventieve logopedie ondersteunt de gemeente Westerveld leerkrachten in het primaire
onderwijs. Leerkrachten kunnen gebruik maken van de kennis van de logopedist en van
logopedisch oefenmateriaal en leskisten. Ouders kunnen op basis hiervan oefenen met hun kind.
Over het algemeen wordt de logopedist als een makkelijk aanspreekpunt voor leerkrachten en
ouders ervaren.
In de raad van 22 juni 2010 is - als onderdeel van de destijds voorgestelde bezuinigingen besloten niet meer in te zetten op preventieve logopedie. Doordat met de GGD een overeenkomst
was gesloten tot en met 2013, zou de bezuiniging pas met ingang van 2014 geëffectueerd
worden.
Sinds 2010 is de opvatting over de inzet van preventieve jeugd(gezondheids)zorg veranderd. In
dit licht is heroverweging van het eerdere besluit over de preventieve logopedie op zijn plaats.
2.

Gevraagde beslissing (advies)

De preventieve logopedie voor de periode 2014 - tot 1 augustus 2016 voort te zetten.
3.

Beoogd effect

Het is wenselijk de preventieve logopedie voor de duur van het regionale transitiearrangement
(RTA) voort te zetten, tot 1 augustus 2016. Enerzijds ligt het niet voor de hand de
werkzaamheden formeel halverwege het schooljaar te beëindigen (1 januari 2014). Anderzijds
brengt de transformatie van de jeugdzorg een nieuw perspectief, waarbij het accent verschuift
van de (duurdere) specialistische taken naar de (goedkopere) preventieve taken. In die zin past de
preventieve logopedie in de filosofie van de transformatie van de jeugdzorg. Vanwege deze
koppeling met de jeugdzorg sluiten we aan bij de duur van het RTA en bij het schooljaar.
Signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen staat volop in de belangstelling; zowel
vanuit de jeugdgezondheidszorg (preventie) als de voor- en vroegschoolse educatie (onderwijs).
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Inmiddels staat vast dat voor- en vroegschoolse educatie (VVE) niet voldoet bij een kind met een
probleem in de ontwikkeling van de spraaktaal. Preventieve logopedie kan bijdragen aan het
vroegtijdig signaleren van deze ontwikkelingsproblemen. De inzet van VVE wordt hiermee
effectiever.
4.

Argumenten

Inhoudelijk
De opvatting over de inzet van preventieve jeugd(gezondheids)zorg is de laatste jaren
veranderd. Met de transitie van de jeugdzorg wordt enerzijds een bezuiniging beoogd, maar
anderzijds een omslag in denken en handelen, waarin de versterking van het preventieve deel ten
opzichte van het curatieve deel wordt bevorderd. In dit licht is een heroverweging van het
eerdere raadsbesluit op zijn plaats. Gevolg hiervan is ook dat we met de GGD in gesprek gaan
over de versterking van de preventie en de te realiseren bezuinigingen binnen de Jeugdzorg.
Inzet van een logopedist kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve uitvoering van de
basistaken binnen de preventieve jeugd(gezondheids)zorg.
Juridisch
Bij een meerjarige subsidierelatie dient een redelijke termijn gehanteerd te worden om de
subsidie te beëindigen. In dit geval wordt een termijn van minimaal een jaar als redelijk
beschouwd.
Financieel
De bezuiniging is “ingeboekt”op programma 4 (onderwijs). In feite is de preventieve logopedie
sinds 2012 betaald via programma 7, Jeugdgezondheidszorg, passend binnen de budgettaire
kaders.
Omgeving
In vrijwel alle Drentse gemeente wordt de preventieve logopedie uitgevoerd. In een aantal
gemeenten, zoals in Westerveld, via de GGD en in een aantal via een particuliere
logopediepraktijk. Een enkele gemeente heeft een eigen logopedist in dienst.
5.

Kanttekeningen

De transformatie van de Jeugdzorg biedt een nieuw perspectief ten opzichte van 2010, waarbij
meer ingezet wordt op preventie taken ten kosten van de meer specialistische zorg. Preventieve
logopedie past in dit nieuwe perspectief.
6.

Aanpak – uitvoering - communicatie

•
•
•

Behandeling in het college;
Besluitvorming in de raad.
Overleg met de GGD over de toekomstige invulling van de preventieve logopedie.

7.

Financiën (kosten, baten, dekking)

Het genoemde raadsbesluit uit 2010 voorzag in een bezuiniging binnen het programma 4
(onderwijs). In de praktijk is de preventieve logopedie vanaf 2012 betaald uit programma 7
(jeugdgezondheidszorg). De preventieve logopedie past ook beter in het kader van de
jeugd(gezondheids)zorg.
In 2014 gaat het om een bedrag van € 23.747 en past binnen de budgettaire kaders van
programma 7
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8.

Bijlagen (indien van toepassing)

•

Ter informatie: jaarverslag preventieve logopedie 2013

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
N.L.J.J. Dusink

Besluit raad:

de burgemeester,
H. Jager

