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Kredietvotering huisvesting peuterspeelzaal Pipi

Steenbergen; 16 oktober 2012

Aan de raad,
1. Inleiding
Al in 2009 is geconstateerd dat voor peuterspeelzaal Pipi nieuwe huisvesting noodzakelijk was. Hiervoor
was ook een benodigd budget gereserveerd. De huisvesting in de gemeentelijke ac c ommodatie aan de
Oudlandsestraat voldoet niet meer aan de eisen om hier op verantwoorde wijze peuters te huisvesten.
De stichting peuterspeelzalen is al geruime tijd bezig met de planvorming voor nieuwe huisvesting. Nu de
plannen meer inhoud hebben gekregen kan binnen afzienbare tijd met de realisatie gestart worden.
Via dit voorstel verzoeken wij u, conform de bevoegdheid van uw raad, om voor de nieuwe huisvesting
een krediet te voteren.
2. Achtergrond

Waarom op dit moment een nieuwe huisvesting voor de peuterspeelzaal
De huisvesting van de peuterspeelzaal in de Oudlandsestraat voldoet niet meer aan de eisen van Arbo en
Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Toen ook de bomen medio 2012 bij het gebouw gekapt waren
bleek het niet meer mogelijk om de temperatuur in het pand op een aanvaardbaar niveau te garanderen.
Het was niet raadzaam om gezien de leeftijd en staat van het bestaande houten gebouw te gaan
investeren in verbetering van het pand. Dit betekende dat er op de loc atie van Pipi of een andere loc atie
nieuwe huisvesting gerealiseerd moest worden. Over de loc atiekeuze wordt u hieronder geïnformeerd.
Op dit moment maakt peuterspeelzaal Pipi gebruik van de doc entenkamer van de Gummarussc hool. Dit
is geen optimale situatie omdat het geen offic iële peuterspeelzaal betreft die aan de kwaliteitseisen
voldoet. Omdat niet volledig aan de kwaliteitseisen voldaan wordt 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 terec ht waardoor er ook
voor de ouders problemen ontstaan.

Alternatieve locaties voor een nieuwe peuterspeelzaal
De Stichting Peuterspeelzalen heeft gekeken naar andere loc aties. Voorkeur daarbij was dat de
peuterspeelzaal bij een basissc hool gehuisvest moest worden. Bij de Maria Regina heeft de stic hting al
een peuterspeelzaal. Ditzelfde geldt voor basissc hool De Nieuwe Veste. Het had dan ook de voorkeur om
bij basissc hool Gummarus ook een peuterspeelzaal te situeren. Dit heeft in het kader van de Brede
school doelstellingen van de gemeente een meerwaarde ten opzic hte van nieuwbouw op de loc atie van
de huidige huisvesting aan de Oudlandsestraat.
Daar komt bij dat de peuters van Pipi voor het merendeel al naar basissc hool Gummarus doorstromen.
Ook de Stic hting Peuterspeelzalen heeft al goede c ontac ten met het bestuur van de Gummarussc hool.
Gezien de genoemde voordelen is de keuze gevallen op de loc atie bij deze basissc hool.

Ter inzage ligt: Plattegrond nieuwbouw, Situatiefoto nieuwbouw en kostenraming

Het voordeel van huisvesting bij de Gummarus is dat voorzieningen, zoals de buitenspeelruimte,
gezamenlijk gebruikt kunnen worden.
Bij de realisatie van de nieuwe accommodatie zal zeker aandacht zijn voor een duurzame invulling van
het pand. 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 zal de planvorming
verder in goed overleg worden voortgezet en heeft de gemeente een controlerende taak.

Beleid peuterspeelzaalwerk
Het beleid voor het peuterspeelzaalwerk is in december 2011 door uw raad vastgesteld. De doelstelling
van het beleid is dat wij ons gaan richten op het bestrijden van achterstanden in ontwikkeling van jonge
kinderen. Dit gebeurt daarom in de voorschool en wel op de peuterspeelzalen waar aan de zogenoemde
doelgroepkinderen (kinderen met een ontwikkelingsachterstand) een voorschools educatief programma
wordt geboden. Dit conform de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie).
Het beleid zet tevens in op een verdergaande harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Huisvesting van peuterspeelzalen is een belangrijke voorwaarde voor uitwerking van dit beleid. Hierbij
wordt waar mogelijk gekozen voor huisvesting van een peuterspeelzaal bij een basisschool om op die
manier recht te doen aan de Brede school doelstellingen. Bij onvoldoende huisvesting zal het
gemeentelijke peuterspeelzaalbeleid niet in voldoende mate uitgevoerd kunnen worden waar het de
voorschoolse educatie betreft. De peuters die dit nodig hebben kunnen dan niet bereikt worden om aan
een educatief programma deel te nemen. De achterstanden in ontwikkeling kunnen bij deze jonge
kinderen dan niet in een vroeg stadium worden tegengegaan.

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.
Brede school
Realisatie van de peuterspeelzaal bij de basisschool past binnen het gemeentelijke beleid van de Brede
Scholen. Het gemeentelijk beleid van de Brede Scholen 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 naar vroegschool 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. De
Brede school heeft een centrale rol waarbij de peuterspeelzaal en kinderopvang als kernpartners actief
participeren.
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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.

Parkeerruimte peuterspeelzaal bij Gummarusschool
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.

Informatie aan omwonenden bij start bouw peuterspeelzaal
De omwonenden zullen wij betrekken bij de realisatie van de nieuwe peuterspeelzaal bij basisschool
Gummarus. Naar verwachting zullen wij via een informatieavond de omwonenden informeren.

Huurprijs peuterspeelzaal P/pi
Met de Stichting Peuterspeelzalen wordt overleg gevoerd over de huurprijs die voor de nieuwe
huisvesting betaald moet worden. Dit overleg is op dit moment nog niet afgerond.
Van het gebouw gaat ook de kinderopvang gebruik maken. Dit om uitwerking te geven aan het
voorschoolse beleid van de gemeente en daarbij het peuterspeelzaal werk te combineren met
kinderopvang. Het is aan de Stichting peuterspeelzalen en de kinderopvanginstelling Toerdeloo hoe zij de
huisvesting in financiële zin met elkaar overeenkomen

Bevoegdbeden raad, college en Stichting Peuterspeelzalen
Wat betreft het realiseren van nieuwe huisvesting voor peuterspeelzaal Pipi gaat het om de onderstaande
bevoegdheden van de betrokken partijen:
* de gemeenteraad
: verantwoordelijk voor votering van een krediet:
*

het college

: verantwoordelijk voor verdere uitwerking van de planvorming;

*

de Stichting Peuterspeelzalen

: verantwoordelijk voor realisatie van de huisvesting.

3. Overwegingen
Huisvesting van de peuterspeelzalen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In het kader van
Volksgezondheid, de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen is een verantwoorde
huisvesting van peuters essentieel. Wij zijn van mening dat wij deze verantwoordelijkheid ook dienen te
nemen.
De planvorming met begroting van de Stichting Peuterspeelzalen is nu concreet geworden. Op de locatie
bij basisschool Gummarus is ruimte om het gewenste aantal van 248 m2 te verwezenlijken. Deze ruimte
geeft huisvesting aan 2 groepen van 16 peuters inclusief de voorzieningen die hiervoor, in wettelijke zin,
noodzakelijk zijn. Met de investering voor de nieuwe huisvesting is rekening gehouden. Wij verzoeken uw
raad om nu het hiervoor benodigde krediet van C 200.000 te voteren. Indien de realisatie van nieuwe
huisvesting hogere kosten met zich meebrengt zal de Stichting Peuterspeelzalen deze dragen.
4. Middelen
De investering van C 200.000 met een jaarlast van C 10.000 is al opgenomen op de investeringsstaat
2013 behorende bij de conceptbegroting 2013.
5. 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.
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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.
6. 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.
Afspraken over de huurprijs kunnen dan eveneens op korte termijn met de stichting gemaakt worden.
7. Voorstel
Wij stellen uw raad voor om:
- voor huisvesting van peuterspeelzaal Pipi een krediet te voteren van C 200.000.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

r. J.M.W.H. Leloux

de burgemeester

drs. S.C.C.M. Bolten
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