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Aan de raad, 

1. Aanleiding 
Een voorstel om een krediet te voteren voor nieuwe huisvesting van peuterspeelzaal Pipi is op 8 oktober 
2012 aan uw raad voorgelegd. Dit voorstel bleek onvoldoende informatie te bevatten op basis waarvan 
uw raad een verantwoorde afweging kon maken. Vervolgens heeft u een aangepast voorstel ontvangen 
voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 oktober 2012. Dit voorstel is op dat moment niet 
geagendeerd en is teruggenomen. 
Hierbij treft u een nieuw voorstel aan waarmee getracht is alle informatie inzichtelijk te maken zodat uw 
raad weloverwogen een besluit kan nemen voor kredietvotering voor huisvesting van peuterspeelzaal 
Pipi. 

2. Opzet van dit voorstel 
In dit voorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
* De verantwoordelijkheid voor huisvesting van peuterspeelzalen; 
* Het gemeentelijk beleid: - Brede school concept 

- Beleidsnotitie Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl; 
- Toekomstperspectief peuterspeelzaalbeleid; 

* Geschiedenis; 
* Planvorming nieuwbouw peuterspeelzaal; 
* Locatiekeuze; 
* Verantwoordelijkheden partijen; 
* Overwegingen, Middelen, Risico's, Aanpak en Voorstel. 

3. Samenvatting 
Omdat het peuterspeelzaalwerk voor het grootste gedeelte gesubsidieerd wordt is ook de huisvesting een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor het bepalen van een budget voor nieuwe huisvesting van 
peuterspeelzalen wordt de normvergoeding van de huisvestingsverordening onderwijs gehanteerd. Op 
basis van deze normvergoeding is een investering van 0 200.000 nodig voor huisvesting van 
peuterspeelzaal Pipi. De Stichting Peuterspeelzalen is hierover geïnformeerd. 
Vanwege de slechte staat van de bestaande accommodatie van peuterspeelzaal Pipi heeft de Stichting 
samen met Toerdeloo Kinderopvang plannen gemaakt voor realisatie van nieuwe huisvesting. De 
stichting heeft een formule gevonden om een op de toekomst toegerust gebouw te realiseren binnen het 
geraamde budget van 0 200.000. De stichting heeft verschillende locaties voor het huisvesten van Pipi 
onderzocht. De mate waarin de locatie exploitabel was, het gemeentelijke Brede school concept en het 
peuterspeelzaalbeleid zijn leidend geweest voor de locatiekeuze bij basisschool Gummarus. 

Ter inzage ligt: Plattegrond nieuwbouw, Situatiefoto nieuwbouw, kostenraming, foto's gebruik units. 



Bij realisatie van nieuwe huisvesting ligt het bouwheerschap bij de Stichting Peuterspeelzalen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor kredietvotering en het college voor de verdere uitwerking van de 
planvorming. De gemeente heeft eveneens een controlerende taak om te toetsen of alles binnen de 
geldende Wet en regelgeving past. 
Omdat de planvorming voor nieuwe huisvesting van peuterspeelzaal Pipi nu concreet vorm heeft 
gekregen wordt uw raad verzocht hiervoor een krediet te voteren. 

4. Achtergrond 
4.1. Huisvesting peuterspeelzalen 
De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van peuterspeelzalen. Er bestaat geen wetgeving 
voor het peuterspeelzaalwerk, dit is een gemeentelijke keuze. Omdat het peuterspeelzaalwerk voor het 
grootste gedeelte gesubsidieerd wordt is de huisvesting ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Om de investering voor nieuwe huisvesting van peuterspeelzalen te bepalen is aansluiting gezocht bij de 
normvergoeding van de huisvestingsverordening onderwijs. Exacte toepassing van deze normen is niet 
helemaal mogelijk omdat peuterspeelzaalwerk uit gaat van kleinere groepen dan in het basisonderwijs. 
De normvergoeding is opgebouwd uit kosten voor een vaste voet, een bedrag per lokaal en fundering en 
vormt een reële grondslag om de benodigde investering te berekenen. 
Op basis van deze normvergoeding is voor het huisvesten van een peuterspeelzaal een investering nodig 
van C 200.000. Eenzelfde systematiek is toegepast voor het onderbrengen van een peuterspeelzaal in de 
nieuwe Brede school aan Buiten de Veste in Steenbergen. 

4.2. Gemeentelijk beleid 
4.2.1. Brede school concept 
Wanneer nieuwe huisvesting van een peuterspeelzaal nodig is, is het gemeentelijk beleid van de Brede 
Scholen hierin leidend. Dit beleid heeft als doelstelling om daar waar mogelijk een brede school te 
realiseren. Brede scholen maken in tegenstelling tot "gewone scholen" onderdeel uit van een groter 
geheel van opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De totale ontwikkeling van het kind staat in deze 
scholen centraal. 
De ontwikkelingsgebieden van het kind zijn nauw met elkaar verbonden. In de Brede school wordt dan 
ook nadrukkelijk aandacht besteed aan cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve 
ontwikkeling als ook aan het besef van waarden en normen. De Brede school legt dwarsverbanden 
tussen de verschillende leefomgevingen van het kind omdat de ontwikkeling buiten school, in de wijk, op 
de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gewoon doorgaat. 
In de Brede school kan het kind voor de diverse activiteiten dan ook terecht op dezelfde locatie. De 
overgang tussen de verschillende activiteiten verlopen op deze manier heel soepel. Dit kom ten goede 
aan de ontwikkeling van het kind. Bij de overgang voor voorschool (peuterspeelzaal) naar vroegschool 
(basisschool) is in de Brede school op logische manier sprake van een zogenoemde "warme overdracht". 

Dit houdt in dat er op een goede manier inhoudelijk overleg plaatsvindt over het kind dat deze overgang 
maakt. Bovendien is het vaak zo dat leerkrachten van een Brede school al bekend zijn met de kinderen 
die de voorschool bezoeken wat ten goede komt aan een warme overdracht. 
De Brede school heeft een centrale rol waarbij de peuterspeelzaal en kinderopvang als kernpartners 
actief participeren. Bij een gewone school bevinden peuterspeelzaal en kinderopvang zich op grotere 
afstand en participeren daardoor veelal in mindere mate met elkaar. 
In de Brede scholen komen het jeugdbeleid, onderwijsbeleid en de leefbaarheid en het versterken van de 
zelfredzaamheid (een van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) bij elkaar. 
Hoewel het Brede school concept in principe inhoudelijk van aard is, heeft een combinatie in fysieke zin 
nadrukkelijk meerwaarde. 
Realisatie van de peuterspeelzaal bij een basisschool past dan ook binnen dit gemeentelijke beleid. 
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4.2.2. Beleidpeuîerspeelzaalwerk Nieuwe Stijl 
In december 2011 heeft uw raad de beleidsnotitie "Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl" vastgesteld. De 
doelstelling van dit beleid is dat het accent komt te liggen op het bestrijden van achterstanden in de 
ontwikkeling van jonge kinderen. In de voorschool en wel op de peuterspeelzalen wordt daartoe aan de 
zogenoemde doelgroepkinderen (kinderen met een ontwikkelingsachterstand) een voorschools educatief 
programma geboden. Dit conform de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). 
Ook in het Regeerakkoord is opgenomen dat doelgroepkinderen zelfs met dwang en drang deel moeten 
gaan nemen aan voor- en vroegschoolse educatie. 
Het beleid zet tevens in op een verdergaande harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 
Aan de Stichting Peuterspeelzalen is vanuit dit beleid een taakstellende bezuiniging opgelegd vanaf 
2014. 

Huisvesting van peuterspeelzalen is een belangrijke voorwaarde voor uitwerking van dit beleid. Hierbij 
wordt waar mogelijk en bij voorkeur gekozen voor huisvesting van een peuterspeelzaal bij een 
basisschool conform het hierboven geschetste gemeentelijke beleid. Van belang hierbij is dat alle partijen 
(basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang) op goede wijze inhoudelijk samenwerken en dat de 
voorziening exploitabel is. 
Wanneer er onvoldoende huisvestingsmogelijkheden zijn, is het niet haalbaar om het gemeentelijke 
peuterspeelzaalbeleid conform het besluit van uw raad uit te voeren waar het de voorschoolse educatie 
betreft. De peuters met een ontwikkelingsachterstand kunnen onvoldoende bereikt worden om aan een 
educatief programma deel te nemen. De achterstanden in ontwikkeling kunnen bij deze jonge kinderen 
daardoor niet in een vroeg stadium worden tegengegaan. 

4.2.3. Toekomstperspectief peuterspeelzaalbeleid 
Het beleid richt zich zoals toegelicht op het bieden van een verantwoord voorschools educatief 
lesprogramma aan doelgroepkinderen. In 2012 kunnen 18 doelgroeppeuters met een voorschools 
programma bereikt worden. In 2013 zal aan 23 doelgroeppeuters voorschools educatie geboden moeten 
worden. Vanaf 2014 zal dit aantal gestegen zijn tot 61 doelgroeppeuters en wellicht nog hoger wanneer 
dit uit de evaluatie van de voorschoolse educatie blijkt. Naast deze doelgroepkinderen geeft de 
peuterspeelzaal onderdak aan reguliere peuters. Om segregatie te voorkomen wordt aan alle peuters 
voorschoolse educatie geboden. 

5. Geschiedenis 
Peuterspeelzaal Pipi was tot medio 2012 gehuisvest in een houten noodgebouw aan de Oudlandsestraat. 
Dit pand is meer dan vijfentwintig jaar oud. De kwaliteit van het gebouw is de afgelopen jaren fors 
afgenomen. Het pand voldeed dan ook niet meer aan de steeds strenger geworden eisen van Arbo en 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Toen in juni 2012 ook de bomen bij het gebouw 
gekapt waren, kwam het gebouw in het volle licht te staan en bleek hoe slecht het was. De bomen zijn 
gekapt omdat ze kaprijp waren en er gevaar voor vallende takken bestond. 
Gezien de leeftijd en staat van het houten gebouw evenals de binnentemperatuur die in de zomer oploopt 
tot 40 graden Celsius,, was het niet raadzaam om in verbetering van het pand te gaan investeren. 

Na de zomervakantie 2012 heeft de stichting peuterspeelzalen vanwege de slechte omstandigheden in 
het gebouw, met het bestuur van basisschool Gummarus overeenstemming bereikt om de 
peuterspeelzaal tijdelijk in de docentenkamer van deze school onder te brengen. Geen ideale situatie 
maar beter dan de situatie in het pand aan de Oudlandsestraat. 
Omdat de huisvesting nu niet volledig aan de kwaliteitseisen voldoet, dient deze situatie daarom zo kort 
mogelijk voort te duren. Is dit niet het geval dan zal de GGD de voorziening afkeuren om hierin op 
verantwoorde wijze peuters te huisvesten. De peuters kunnen dan nergens meer ondergebracht worden 
waardoor er ook voor de ouders grote problemen ontstaan. 
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6. Planvorming 
Om de huisvestingssituatie te verbeteren is de Stichting Peuterspeelzalen in 2009 gestart met 
planvorming voor nieuwe huisvesting. De stichting is geïnformeerd over de gemeentelijke 
normvergoeding voor huisvesting van nieuwe peuterspeelzalen en het bedrag van C 200.000 dat hiervoor 
geraamd is. De stichting heeft aansluiting gezocht bij het gemeentelijke beleid van de brede scholen en 
bij voorkeur gekeken naar een exploitabele locatie bij een basisschool. 

In 2011 heeft de stichting onderzocht hoe, waar en met welke partijen nieuwbouw gerealiseerd kon 
worden. Deze zoektocht heeft toen niet tot resultaat geleid. Met het budget van de geraamde 6 200.000 
kon het programma van eisen niet gerealiseerd worden. Samen met functionarissen van Bureau 
Dienstverlening Onderwijs Dyade en met de Lowys Porquin Stichting heeft de stichting naar cofinanciers 
gezocht (Woningstichting Stadlander, Pensioenfonds Nederlandse Spoorwegen, een particuliere 
investeringsmaatschappij). Dit heeft niet geleid tot een concreet budget. Voornaamste reden was dat het 
eigendom van de grond geen deel uitmaakte van de transactie. 
De stichting heeft enige tijd geleden een formule gevonden waarmee het mogelijk is een op de toekomst 
toegerust gebouw te realiseren binnen het geraamde budget van C 200.000. Deze formule bestaat uit het 
verwerven van niet meer in gebruik zijnde noodunits. Deze units worden volledig gestript, op een stevige 
fundering geplaatst en weer geheel opgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen vanuit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de gemeentelijke beleids- en kwaliteitseisen 
alsook die van Brandweer en die van het peuterspeelzaalwerk zelf. De nieuwe huisvesting heeft een 
geschatte levensduur van 25 jaar. Beoogd wordt een vrolijk en uitnodigend gebouw waarin het goed 
werken is. 

Nadere technische toelichting 
Voor de nieuwe huisvesting van peuterspeelzaal "Pipris een bezoek gebracht aan een locatie voor 
buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en een consultatiebureau aan de Zoekweg in Tholen. 
Daar is in nauwe samenwerking met de gebruikers en de gemeente een gebouw ontstaan door gebruik te 
maken van (gebruikte) scha kei ba re units. Deze units waren al verschillende jaren gebruikt voortijdelijke 
opvang van senioren bij renovatieprojecten en zijn als laatste gebruikt voortijdelijke huisvesting van 2 
basisscholen. De uiterlijke verschijningsvorm liet dan ook te wensen. Daarentegen blijken de casco's van 
dergelijke units dusdanig solide te zijn gemaakt dat deze (na renovatie) weer als volwaardig gebouw 
dienst kunnen doen. 
Door deze casco's volledig te renoveren ontstaat een maatpak voorde gebruiker. Deze kan na renovatie 
beschikken overeen gebruiksklaar pand qua inrichting volledig afgestemd op de doelgroep. Nieuwe 
installaties, waaronder bv koeling, nieuwe vloer- wand en plafondafwerkingen, nieuw sanitair en een 
indeling volledig afgestemd op de gebruiker zijn sterke aspecten van dit concept. 

Daarbij komt nog dat niet de indruk ontstaat dat het gebouw bestaat uit geschakelde units. 
Feitelijk is er sprake van nieuwbouw echter wel gebruik makend van een bestaande basis. Dit past goed 
in de huidige manier van denken zoals bijvoorbeeld "cradle to cradle" en levert een aanzienlijke 
besparing op in de investering. 

7. Locatiekeuze 
7. /. Locaties nieuwe huisvesting 
De Stichting Peuterspeelzalen heeft samen met Toerdeloo Kinderopvang diverse locaties in Steenbergen 
onderzocht om de peuterspeelzaal te huisvesten. Aspecten als ligging, bereikbaarheid en mate waarin de 
huisvesting exploitabel is, zijn hierbij bepalend geweest. 

7. 2. Locaties bij Basisscholen 
Door bovengenoemde partijen is niet gekozen voor een vestiging van Pipi bij basisscholen Maria Regina 
en De Nieuwe Veste omdat hier al een peuterspeelzaalvoorziening aanwezig is. Spreiding is belangrijk. 
Vestiging van de peuterspeelzaal bij basisschool Pius X is door partijen in overleg met de directeur van 
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de school onderzocht. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van hun bedrijf en 
voorzieningen die zij in dat kader realiseren. Zij hebben hierin een eigen beslissingsbevoegdheid. 
Partijen hadden graag gezien dat ook in Welberg voorschoolse activiteiten konden worden ontplooid. Zij 
hebben echter moeten constateren dat het niet haalbaar is om met de huidige wet en regelgeving een 
peuterspeelzaal bij basisschool Pius X te vestigen. 
Gezien het geringe aantal leerlingen (83) van basisschool Pius X bleek het onderbrengen van Pipi bij 
deze basisschool niet exploitabel. Niet exploitabel voor een peuterspeelzaal die al 25 jaar met 
8 dagdelen per week 16 kinderen per dagdeel huisvest. Dit is bijna de hele populatie van de basisschool, 
de verhouding is dan niet meer in balans. Ditzelfde geldt wanneer Pipi ondergebracht zou worden in 
gemeenschapshuis De Vaert. Ook is de "warme overdracht" dan kwijt omdat niet alle peuters 
doorstromen naar Pius X. 

7.3. Locatie bij basisschool Gummarus 
Omdat de Stichting Peuterspeelzalen van oudsher al een sterke alliantie met basisschool Gummarus 
heeft en de kinderen van Pipi al voor het merendeel naar deze school doorstromen, is de stichting in 
overleg getreden met het bestuur en directeur van basisschool Gummarus om te bezien of het 
onderbrengen van Pipi bij deze school exploitabel kon zijn. Huisvesting bij deze school blijkt exploitabel. 
De stichting hanteert hiervoor de onderstaande argumenten: 
- de samenwerking tussen Pipi en Gummarus bestaat al jaren en de doorgaande leerlijn van voorschool 

naar vroegschool kan op locatie beter vorm gegeven worden; 
- het team en directie van Gummarus, ressorterend onder de Lowys Porquin Stichting, heeft de nek 

uitgestoken om de peuterspeelzaal vanaf de start van dit schooljaar in haar docentenkamer 
huisvesting te bieden; 

- het aantal peuters dat Pipi bezoekt is al 25 jaar nagenoeg gelijk, 8 dagdelen per week, 16 peuters 
per groep. Een 60-tal kinderen bezoekt Pipi. Gebaseerd op deze empirische gegevens heeft het 
bestuur geen enkele aanwijzing om te vrezen voor een drastische afname van het aantal kinderen; 

- ook basisschool Gummarus heeft vanaf 2004 haast een constant aantal leerlingen van op dit moment 
361 leerlingen, 1 leerling meer dan in 2004. Conclusie hierover mag zijn dat eigenlijk tegen de stroom 
in Gummarus stabiel blijft en relatief gelijke tred houdt met de peuterspeelzaal; 

- het vinden van een nieuw concept kan concrete invulling geven aan nieuwe huisvesting welke te 
realiseren is binnen het daartoe geraamde budget van 6 200.000; 

- de grond waarop dit zou moeten geschieden is beschikbaar en kent de juiste bestemming; 
- de gemeente heeft bij besluit van uw raad vastgesteld dat de vorming van Brede scholen van 

toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van het jonge kind; 
- partijen (Stichting Peuterspeelzalen, Toerdeloo Kinderopvang en bestuur en team basisschool 

Gummarus) zetten hun schouders onder het vormen van prima Brede school zodat de doorlopende 
ontwikkelingslijn van het jonge kind fysiek gemaakt worden. 

Bij de peuterspeelzaal gaat het evenals bij de basisschool om het brengen en ophalen van de kinderen. 
Dit zijn korte verkeersbewegingen die geen permanente parkeeroverlast voor omwonenden geven. 
Daarbij is het wel zaak dat de ouders op een praktische locatie kunnen parkeren zodat de weg vrij blijft. 
Wij willen het bestuur van de Vredeskerk benaderen om te bezien of de parkeerruimte van deze kerk 
gebruikt kan worden voor het parkeren ten behoeve van de peuterspeelzaal. Wij moeten hiervoor nog 
contacten leggen met het bestuur. 

Informatieverstrekking aan betrokkenen 
De omwonenden zullen betrokken worden bij de realisatie van de nieuwe peuterspeelzaal bij basisschool 
Gummarus. Naar verwachting zullen dit gebeuren via een informatieavond voor de omwonenden. De 
stichting Peuterspeelzalen zal in samenwerking met het team van Gummarus eveneens zorgen voor het 
verstrekken van informatie aan de basisschool en ouders van peuters en leerlingen. 
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7.5. Locatie Vredeskerk 
Signalen zijn ontvangen dat het parochiebestuur van de Vredeskerk een aantal kerken op termijn af wil 
stoten waaronder mogelijk de Vredeskerk. Op 30 november 2012 is er contact geweest met een 
vertegenwoordiger van het bestuur van de Sint Anna parochie waaronder de zeven kerken in 
Steenbergen behoren. De kerken worden geleid door plaatselijke commissies die werkzaam zijn onder 
verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Het bestuur heeft op 29 oktober 2012 in haar vergadering 
gesproken over de situatie van de zeven kerken in Steenbergen. 

Besloten is om een plan te gaan voorbereiden om de toekomst van deze kerken in beeld te brengen. Dit 
plan moet duidelijk maken of het nodig is op termijn kerken te sluiten. 
Het parochiebestuur heeft een commissie ingesteld die dit onderzoek uit gaat voeren. De commissie 
brengt advies uit aan het parochiebestuur. Dit bestuur verwacht niet eerder dan eind 2013, begin 2014 
meer duidelijkheid te hebben over de planvorming. Vervolgens zal het parochiebestuur zich gaan beraden 
op het voorliggende plan. Indien het bestuur overeenstemming heeft over welke kerken zij gaan sluiten 
volgt uitwerking van dit besluit. Dit betekent dat het bestuur in overleg treedt met gebruikers, plaatselijke 
commissies en het Bisdom. 

Op dit moment kan er niet anders geconcludeerd worden dan dat het nog zeker geruime tijd duurt voordat 
duidelijk is welke kerken in Steenbergen gesloten gaan worden en er overeenstemming is met Bisdom, 
gebruikers en plaatselijke commissies. Ook het op korte termijn huren van een ruimte in de kerk is geen 
mogelijkheid omdat het bestuur eerst kennis wil nemen van de onderzoeksresultaten. 
Mocht de Vredeskerk op termijn afgestoten worden dan leert een voorzichtige inschatting dat aankoop 
van de kerk en het geschikt maken voor huisvesting van een peuterspeelzaal niet voor C 200.000 
haalbaar zal zijn. 

8. Verantwoordelijkheden 
Het bouwheerschap ligt, evenals bij de scholen, in handen van de Stichting Peuterspeelzalen 
Steenbergen. De gemeente heeft in principe geen zeggenschap in de uitvoering. Wel wordt de 
planvorming in goed overleg opgepakt en heeft de gemeente een controlerende taak om te toetsten of 
alles binnen de geldende Wet en regelgeving past. 
Het college is verantwoordelijk voor verdere uitwerking van de planvorming. 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het voteren van het benodigde krediet. 
De Stichting Peuterspeelzalen is verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe huisvesting. 

9. Huurprijs nieuwe huisvesting peuterspeelzaal Pipi 
Met de Stichting Peuterspeelzalen is overleg gevoerd over de huurprijs die voor de nieuwe huisvesting 
betaald moet worden. Voor de nieuwe locatie is een huurprijs van C 8.400 overeengekomen. De stichting 
gaat per maand een huur van C 700 betalen. 
De nieuwe huisvesting biedt onderdak aan peuterspeelzaalwerk inclusief kinderopvang. Dit om uitwerking 
te geven aan het voorschoolse beleid van de gemeente en daarbij het peuterspeelzaalwerk te 
combineren met kinderopvang. Het is aan de Stichting peuterspeelzalen en de kinderopvanginstelling 
Toerdeloo hoe zij een exploitabele huisvesting realiseren. De bedrijfsvoering van de stichting is 
transparant. Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag ingediend in het kader van de subsidieverstrekking. 

10. Overwegingen 
Uit het voorgaande blijkt dat huisvesting van de peuterspeelzaal bij basisschool Gummarus de voorkeur 
heeft. Met deze huisvesting wordt voldaan aan de wettelijke eisen en wordt een verantwoorde 
accommodatie voor het peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. De planvorming met begroting van de 
Stichting Peuterspeelzalen is nu concreet geworden. Met de investering voor de nieuwe huisvesting is 
rekening gehouden. Wij verzoeken uw raad om hiervoor nu het benodigde krediet van C 200.000 te 
voteren zodat de huisvesting daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
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11. Middelen 
De investering van 0 200.000 met een jaarlast van C 10.000 is al opgenomen op de investeringsstaat 
2013 behorende bij de conceptbegroting 2013. 
Aan huurinkomsten wordt een bedrag van C 8.400 ontvangen. De netto last op de begroting voor 
huisvesting van peuterspeelzaal Pipi bedraagt dan 0 1.600 per jaar. 

12. Risico's 
Voor het realiseren van nieuwe huisvesting voor peuterspeelzaal Pipi zijn geen risico's te benoemen. Met 
de nieuwe huisvesting wordt voldaan aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om peuterspeelzalen op 
verantwoorde wijze te huisvesten zodat er geen risico's zijn voor de gezondheid en het welbevinden van 
de peuters conform Arbo wetgeving en Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. 
Indien er geen nieuwe huisvesting haalbaar is ontstaat het risico dat peuters letterlijk op straat komen te 
staan omdat de huidige huisvesting bij de Gummarusschool echt een tijdelijk karakter heeft. 
Wanneer de peuters nergens huisvesting hebben, kan er ook aan het gemeentelijke voorschoolse beleid 
voor doelgroepkinderen geen uitwerking gegeven worden. Er kunnen dan onvoldoende 
doelgroepkinderen bereikt worden met een educatief programma. 

13. Aanpak 
Na de kredietvotering wordt de Stichting Peuterspeelzalen hierover geïnformeerd zodat de verdere 
uitwerking van de nieuwe de huisvesting op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd kan worden. De 
Stichting zal de directie van basisschool Gummarus informeren en eveneens de ouders van de peuters 
plus de leerlingen van de basisschool en hun ouders. 
De gemeente zal in goed overleg met de stichting de concrete uitwerking van de nieuwbouw en het 
verstrekken van informatie aan betrokkenen coördineren. 

14. Voorstel 
Wij stellen uw raad voor om: 

- voor huisvesting van peuterspeelzaal Pipi op de locatie bij basisschool Gummarus een krediet te 
voteren van C 200.000. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

0 
mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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