
Beste Marjolijn,

Hartelijk dank voor het snelle verslag van ons gesprek van afgelopen maandag de 1e december. Ik ben akkoord met dit verslag. 

Ik heb intussen met Corona Koek gesproken en overleg vindt nu ook plaats met mijn Raad van Toezicht. 

Ik heb toegezegd dat ik samen met Corona Koek een plan zal maken over de continuïteit van een kwalitatieve, duurzame voorschoolse 

voorziening in de gemeente Steenbergen. Gezien de huidige situatie is het onvermijdelijk en evident dat de continuïteit van het huidig aanbod 

peuterspeelzaalwerk niet kan worden gerealiseerd. De inzet om de activiteiten van de kinderopvang en van de peuterspeelzalen nader te 

integreren, passend in de harmonisatie en hoe deze exploitabel te maken zal van zowel de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen, Zo 

Kinderopvang en de gemeente Steenbergen inzet, middelen en offers vragen. 

De huidig penibele situatie van de SPS is niet als vanzelf ontstaan. Het is de doelstelling van gemeente, Zo Kinderopvang en SPS om SPS niet om 

te laten omvallen. Echter, de nijpende tekorten en, op de korte termijn, povere toekomstverwachtingen vereisen een ingreep op alle niveaus. 

Daarvoor zal een plan worden gemaakt. Dit plan wordt geschreven voor de korte, als ook voor de lange termijn, met als doel het realiseren van 

een kwalitatieve voorschoolse voorziening die in nauwe alliantie met het basisonderwijs toekomstproef zal zijn.  Afhankelijk van te ontwikkelen 

inzichten zal het organisatorisch kader gestalte krijgen. 

Op heel korte termijn steken Corona en ik de koppen op constructief en effectieve wijze bijeen. Wij gaan aan de slag en wij zullen jou en René, 

zodra dit kan, informeren over de stand van zaken. 

Bovenstaande tekst heb ik eerst met Corona kortgesloten, hij wordt ook haar in cc toegezonden.  

Heel hartelijke groet,

Paul Korzilius 

From: Peuterspeelzalenboz | P. Korzilius <p.korzilius@peuterspeelzalenboz.nl>
Sent: woensdag 3 december 2014 12:48:05
To: Beens, M. (gemeente Steenbergen)
Cc: 'Corona Koek (ckoek@zokinderopvang.nl)' 
Subject: bevestiging


	Message body

