
 

 

Nader onderzoek sluiting consultatiebureaus  

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 14 juni 2012 gehoord 

hebbende de beraadslagingen 

 

Constaterende dat 

• Thuiszorg West Brabant aan het College verzocht heeft het aantal 

consultatiebureaus in Roosendaal (en het aantal vestigingen van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin) terug te mogen brengen van 5 naar 1; 

• Er in de wijken Westrand, Langdonk en Tolberg en in het dorp Wouw dan 

geen consultatiebureau meer zal zijn; 

 

Overwegende dat 

• Er groot belang is dat de preventie en vroegdiagnostiek van lichamelijke 

aandoeningen, het vaccinatieprogramma en vroege onderkenning van gedrags- 

en kinderpsychiatrische stoornissen op het huidige niveau wordt 

gecontinueerd; 

• De opzet van de consultatiebureaus (en van de Centra voor Jeugd en Gezin) is 

dat ze laagdrempelig zijn en beschikbaar zijn dicht bij de gezinnen in de 

wijken en de dorpen; 

• De consultatiebureaus daarmee ook een cruciale rol vervullen in de 

wijkperspectieven van de gemeente Roosendaal en in de realisatie van vitale 

wijken en dorpen; 

• De jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar een gemeentelijke verantwoordelijkheid is 

en Thuiszorg West-Brabant daarbij als uitvoerder optreedt; 

 

Van mening zijnde dat 

• Het van belang is om zicht te krijgen op de mogelijkheden en de intenties van 

jonge ouders, ook uit moeilijke doelgroepen, om naar Kalsdonk te komen voor 

een consultatiebureaubezoek.  

• Pas na een dergelijk onderzoek een inschatting kan worden gemaakt van de 

risico’s voor o.a. het deelnamepercentage (nu 98%) en besloten kan worden of 

het verantwoord is om bureaus in de wijken en dorpen te sluiten; 

• Het college in het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid nog niet 

voldoende onderzoek heeft gedaan; 

 

Besluit het College op te dragen 

• Een onderzoek uit te voeren naar de effecten van het eventueel sluiten van 

consultatiebureaus alvorens een definitief oordeel daarover uit te spreken; 

• Bij dat onderzoek ook te betrekken de effecten op de vitaliteit van de wijken 

en dorpen en op de wijkperspectieven zoals vastgelegd in de Agenda van 

Roosendaal;  

• De raad daarover nog voor oktober 2012 nader te informeren. 

 

Namens de SP-fractie:  Ada Oudhof  


