
BAKEL
consultatiebureau

De Zorgboog heeft binnen het contract met de gemeente besloten 
het consultatiebureau over te brengen van Bakel naar Gemert. Dit 
vanwege de kosten van huur.

De Stem van Bakel vindt de bevolking van Bakel door de gemeente 
echter niet gehoord in deze kwestie. Het bestuur zal daarom 
bezwaar bij de raadsleden indienen, met het alternatief als 
achtergrond. Doel: besluit heroverwegen door de gemeente.

De Stem van Bakel heeft na de gehouden enquête, schriftelijk naar de 
gemeente gereageerd omtrent het besluit met het verzoek tot 
heroverweging. Ook is een overleg met gemeenteraadsleden geweest. 
Er werd gekeken naar een goedkoper alternatief en aangedragen bij 
de gemeente Gemert-Bakel.

De gemeente zit vast aan het contract met de Zorgboog. De 
gemeente kan niet veranderen vanwege het contract en de 
Zorgboog wil niet veranderen. 

HE T S LUI TEN VA N  
D E LOCATI E  I N  BA K E L

Na een definitief afwijzend besluit kunt u individueel klachten bij 
de gemeente indienen.

Het consultatiebureau regelt de zorg voor kinderen 
van 0-4 jaar. Ouders met jonge kinderen konden tot 
begin 2019 met hun kind in Bakel naar het 
consultatiebureau. Bij het ingaan van het nieuwe jaar 
heeft de gemeente de vergoeding voor het leveren 
van jeugdzorg door De Zorgboog niet verhoogd. 
Hierop heeft De Zorgboog gereageerd met het 
verplaatsen van het consultatiebureau van Bakel 
naar Gemert. 
 
DSVB heeft een enquête georganiseerd waarin 
geïnventariseerd werd hoe inwoners van Bakel 
hierover dachten. Deze is door meer dan 100 
personen beantwoord met als resultaat dat het 
verplaatsen van het consultatiebureau een slechte 

zaak is. DSVB heeft vervolgens schriftelijk 
gereageerd richting gemeente. Er is ook een 
gesprek geweest met de Bakelse raadsleden, 
wethouder Van Dijk, ambtenaren en een 
vertegenwoordiger van De Zorgboog, waarin dit 
probleem is besproken. 

Een belangrijk onderdeel van de vergoeding 
bestond uit huisvestingskosten  van €14.000. Door 
betrokken partijen is onvoldoende geprobeerd 
ruimte te vinden dat binnen budget past. DSVB 
heeft wel zo’n ruimte gevonden: het Parochiehuis. 
De Zorgboog heeft die ruimtes afgewezen omdat ze 
niet zouden voldoen aan eisen voor hygiëne. 

DSVB blijft van mening dat consultatiebureau-zorg 
alleen echt goed is als ze in het dorp zelf geleverd 
wordt. Wij kunnen echter alleen als adviserende 
partij optreden. Het is nu aan De Zorgboog en 
gemeente om iets met ons advies te doen.

verplaatsen  
consultat iebureau

FEBRUARI 2019besluit

MAART-APRIL 2019overleg

JUNI 2019g emeente

AUGUSTUS 2019bezwaar

klachten OKTOBER 2019 (VERWACHT)

bestuur@destemvanbakel.nl  
www.destemvanbakel.nl 
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