
 

 

Datum:

03-02-2022  
 

Ons kenmerk:

1184319  
 

Afdeling: 
SOC 

 
Onderwerp: 

Beantwoording schrifte-
lijke vragen inzake het 

consultatiebureau in Gar-
deren 

 
 

 

 

 
 Raadhuisplein 2 
 Postbus 63 
 3770 AB  Barneveld 
Telefoon 14 0342 
Fax (0342) 495 376 
E-mail info@barneveld.nl 
Internet www.barneveld.nl 

Lokaal Belang 
De heer Kevelam 
  
   

 

Geachte heer Kevelam, 
 
Op 12 januari heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van 
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het consultatiebureau in 
Garderen. Graag reageren wij op uw vragen. 
 
Vraag 1: 
Kunt u het voornemen om het consultatiebureau in Garderen te sluiten bevestigen? 
 
Antwoord:  
Er is geen besluit genomen over de toekomst van het consultatiebureau in Garderen. 
Wel wordt de wenselijkheid van een consultatiebureau in Garderen opnieuw tegen het 
licht te gehouden.  
 
Vraag 2 en vraag 3: 
Klopt het dat de gemeente hier een actieve rol in speelt of tenminste heeft ingestemd 
met dit voornemen? 
 
Kunt u aangeven wat uw concrete rol hierin is geweest? Graag een opsomming in tijd, 
activiteiten én overwegingen/standpunten? 
 
Antwoord:  
De gemeente heeft ermee ingestemd de wenselijkheid van een consultatiebureau in 
Garderen opnieuw tegen het licht te houden. Een besluit is hierin nog niet genomen. 
Hieronder geven wij een nadere toelichting: 
1. Voor de coronapandemie was er één dagdeel per maand een verpleegkundig 

spreekuur en één dagdeel per twee maanden een artsen spreekuur bij het consulta-

tiebureau in Garderen. Ouders die meer flexibiliteit voor het maken van een af-

spraak wilden, gingen naar consultatiebureaus in één van de andere kernen. Al voor 

de coronapandemie is wel eens besproken of het consultatiebureau in Garderen 

nog wel voldoende flexibel en rendabel was, omdat de artsenspreekuren regelmatig 

niet vol zaten. 

2. Sinds de coronapandemie is het consultatiebureau in Garderen tijdelijk gesloten en 

bezoeken ouders met hun kind het consultatiebureau in één van de andere kernen. 

De reden is dat de ruimte in Garderen te beperkt is om de coronamaatregelen in 

acht te nemen (1,5 meter regel).  

3. Deze zomer heeft de GGD in een gesprek met de gemeente ingebracht of het con-

sultatiebureau in Garderen kan worden heroverwogen. Redenen hiervoor zijn: 

o Al voor corona was de toekomst van het consultatiebureau in Garderen een ge-

spreksonderwerp (zie punt 1). 
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o De tijdelijke sluiting van het consultatiebureau in Garderen vanwege corona, 

heeft er niet toe geleid dat er minder kinderen uit Garderen naar het consultatie-

bureau komen.  

o Er zijn geen bezwaren van ouders geweest dat ze nu naar een consultatiebu-

reau elders in de gemeente moeten. Veel ouders vinden het prettig dat de flexi-

biliteit voor het maken van een afspraak groter is in Kootwijkerbroek, Voorthui-

zen en Barneveld. 

4. In november heeft de GGD een verzoek aan de gemeente gedaan of zij mogen in-

ventariseren of het huurcontract voor de locatie van het consultatiebureau in Garde-

ren eventueel kan worden opgezegd. Hiermee heeft de gemeente om boven-

staande redenen ingestemd.  

5. De komende maanden wordt er door de GGD, in afstemming met de gemeente, een 

vragenlijst verspreid onder ouders van 0-4-jarigen in Garderen. Op deze manier 

wordt duidelijker wat de wensen van de betreffende ouders zijn. De resultaten wor-

den besproken met Plaatselijk Belang Garderen en de huisartsenpraktijk waar het 

consultatiebureau is gevestigd. 

6. Pas nadat de resultaten van de vragenlijst duidelijk zijn, neemt de gemeente een 

besluit over de toekomst van het consultatiebureau in Garderen.  

 

Vraag 4: 
Ziet u een consultatiebureau als een basisvoorziening waarbij het zeer wenselijk is dat 
deze op beperkte afstand van inwoners aanwezig is? 
 
Antwoord:  
Het college vindt het van belang dat het consultatiebureau laagdrempelig bereikbaar is 
voor ouders. Dat geldt zowel qua afstand als qua flexibiliteit in het kunnen maken van 
een afspraak.   
 
Vraag 5:  
Hoe verhoudt dit besluit zich tot het dorpenbeleid 2.0 en de inzet voor de leefbaarheid in 
kleine kernen?  
 
Antwoord:  
Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de toekomst van het consultatiebu-
reau in Garderen. 
 
Vraag 6 en vraag 7: 
Bent u met ons bezorgd over verdere uitholling van de voorzieningen in Garderen? 
 
Bent u daarnaast met ons bezorgd over de leefbaarheid van Garderen? 
 
Antwoord:  
We begrijpen uw zorgen over de leefbaarheid in Garderen en het op peil houden van de 
voorzieningen. De leefbaarheid in de kleinere kernen in onze gemeente vinden we van 
groot belang. We investeren dan ook in de voorzieningen in Garderen, zoals met de 
opening van de Wardborg in 2020.  
Tegelijkertijd beseffen we ons dat de betaalbaarheid/efficiënte inzet van voorzieningen 
en het behouden van de leefbaarheid soms op gespannen voet met elkaar kunnen 
staan. Dit blijven we altijd goed afwegen.   
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Vraag 8:  
Bent u bereid de sluiting van het consultatiebureau in Garderen te heroverwegen en al-
les op alles te zetten uw invloed aan te wenden deze sluiting tegen te gaan? Wellicht 
zelfs in samenwerking met de Provincie? 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven is een besluit over de toekomst van het consultatiebureau in Garde-
ren nog niet genomen. We zijn bereid goed te kijken naar de wensen van ouders  
in Garderen alvorens een besluit te nemen. De GGD verspreidt, in afstemming met de 
gemeente, daarom op korte termijn een vragenlijst onder ouders van 0-4-jarigen in Gar-
deren. De resultaten worden besproken met Plaatselijk Belang Garderen en de huisart-
senpraktijk waar het consultatiebureau is gevestigd. Daarnaast wordt het besluit over de 
toekomst van het consultatiebureau in Garderen getoetst aan de dorpsvisie, welke nu in 
de afrondende fase is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
W. Wieringa   J.J. Luteijn 
Secretaris   Burgemeester 
 
 


