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Zeer geacht College, 

De Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen (SPS) is volstrekt ongelukkig met het feit dat wethouder 
van Geel de discussie met de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen omtrent de status en de 
financiering van het peuterspeelzaalwerk heeft verdaagd naar januari 2015. Deze discussie is op 
initiatief van de SPS in september 2013 aan de orde gesteld. Na diverse gesprekken besloot 
wethouder van Geel dat het hem, gezien de toenmalig politieke verhoudingen in de gemeenteraad, 
verstandiger leek een en ander pas in begin 2014 aan de raad voor te leggen. Maart 2014 vonden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats, reden voor de wethouder om de discussie met de raad uit te 
stellen tot na de verkiezingen. Vervolgens moest een college worden gevormd, een programma 
worden opgesteld en de portefeuilles verdeeld. Een lange inactieve zomerperiode brak aan, op 
ambtelijk niveau heeft diverse malen overleg plaatsgevonden, bestuurlijk bleef het stil. Na enkele 
indringende pogingen lukte het om wethouder van Geel op 30 oktober j l . te spreken. We hebben 
toen de afspraak gemaakt dat het peuterspeelzaalwerk op de agenda van het college d.d. 25 
november zou worden gezet en vervolgens op de agenda van de gemeenteraad in hun 
oordeelvormende bijeenkomst op 11 december a.s. en daarna in hun besluitvormende bijeenkomst 
op 18 december a.s. 

Wat een teleurstelling om te moeten vernemen dat de wethouder de discussie voor de zoveelste 
maal in successie vooruit heeft geschoven. De kwestie is de volgende: 

» In december 2011 heeft de gemeenteraad van Steenbergen het besluit genomen vanaf 1 
januari 2014 een taakstellende bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk te leggen welke 
resulteerde in een korting van ca. C 115.000. 

« Samen met kinderopvang Toerdeloo zou de SPS een traject uitzetten om het 
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang te harmoniseren. Een van de opbrengsten van de 
harmonisatie zou een verhoging van inkomsten zijn als gevolg van de tegemoetkoming door 
de Belastingdienst aan tweeverdienende ouders van kinderen op de peuterspeelzaal. 

« De subsidie van de gemeente Steenbergen bedraagt vanaf 1-1-'14 een bedrag van 
C 234.179 voor maximaal 61 doelgroepkinderen. 

» De gemeente heeft destijds deze voorstellen geformuleerd in nauwe samenspraak met de 
SPS en Toerdeloo. 



» Begin 2013 tekende zich een deficit van de kinderopvang af. Toerdeloo ging failliet, de 
activiteiten zijn grotendeels overgenomen door Zo Kinderopvang. Als gevolg van 
economische ontwikkelingen zagen veel ouders zich genoodzaakt te stoppen met 
kinderopvang, anderen namen minder uren af. 

» Geconstateerd moet worden dat niet alleen Toerdeloo slachtoffer werd van de malaise. Vele 
organisaties kinderopvang zijn eenzelfde lot beschoren. Ook het peuterspeelzaalwerk heeft 
te lijden onder de omstandigheden. 

» Aangezien de beoogde harmonisatie niet is gerealiseerd is de taakstellende bezuiniging van 
C 115.000 met zijn volle gewicht op de SPS komen te liggen. Aangezien, als gevolg van cao 
wijzigingen, de loonsom sinds 2011 met meerdere procenten is gestegen en de 
huisvestingskosten als gevolg van een nieuwe locatie voor drie peuterspeelzalen behoorlijk 
is gestegen, is de exploitatie van de SPS in 2014 buitenproportioneel onder druk komen 
staan. Medio 2013 heeft de SPS bij de gemeente Steenbergen al onderbouwd dat 2014 bij 
ongewijzigd beleid een rampjaar zou worden. 

» Vastgesteld moet worden dat de realiteit van 2011, toen de gemeenteraad haar besluit nam, 
een compleet andere is geworden, nu in 2014. 

» De SPS zal in 2014 een tekort oplopen van ruim C 120.000. Gelukkig heeft de wethouder een 
bedrag toegezegd van C 80.000 als voorschot op 2015, waarmee de acute 
betalingsverplichtingen van de SPS in 2014 kunnen worden nagekomen. 

« De SPS heeft in de tussenliggende periode niet stilgezeten. In 2014 hebben de leidsters van 
de SPS vrijwill ig en op bijzonder coöperatieve wijze een bezuiniging op hun werkti jd 
ondergaan. Op de activiteiten is fors bezuinigd, de organisatiekosten zijn to t het minimum 
beperkt. 

» Tegelijkertijd zijn de producten en de diensten van de SPS minstens gecontinueerd en waar 
mogelijk zelfs in kwaliteit toegenomen. De vraag naar peuterspeelzaalwerk stijgt ook op een 
aantal locaties, op bescheiden wijze is daar op geanticipeerd, daarbij is sprake van een 
wachtlijst op enkele peuterspeelzalen. De SPS vindt het heel vervelend dat deze kinderen 
niet geplaatst kunnen worden. 

« Gelukkig hebben zowel ambtenaren, als de wethouder, als ouders, als leidsters, als raad van 
Toezicht SPS en als bestuur SPS de overtuiging dat de diensten en producten van de SPS een 
hoge kwaliteit hebben. De hartenwens is dit minstens tot in lengte van jaren te mogen 
continueren. 

» Zowel de wethouder als het ambteli jk apparaat heeft recentelijk vastgesteld dat de SPS de 
gestelde inhoudelijke doelen naar ieders tevredenheid heeft behaald. 

« De SPS hecht er aan u te melden dat het overleg en de contacten met het ambtelijk apparaat 
een eveneens hoge kwaliteit kennen. Meerdere opties, zienswijzen, interpretaties, 
onderbouwingen, percepties en visies zijn met betrekking tot de huidig ontstane situatie al 
sinds medio 2013 de revue gepasseerd. Iets concreter: wij hebben gekeken naar de 
financiering van het werk, de mogelijkheden van subsidiëren, de ouderbijdragen, de Wet 
Kinderopvang, de Wet OKE, de ambities van het Rijk met betrekking to t het creëren van een 
basisvoorziening van 2 en 3-jarigen vanaf 2017. 

« Met het water tot boven de lippen en de constatering dat het inmiddels over 12 is, is de 
frustratie groot om de boodschap te moeten krijgen dat een discussie in het college en in de 
gemeenteraad wederom wordt uitgesteld. 

SPS legt uw college het volgende voor: 

» Laat ouders, leidsters en de organisatie van de SPS niet zo verschrikkelijk lang in onzekerheid 
» De naaste toekomst hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden. 



« Vanaf 1 januari 2015 is absoluut onzeker hoe die eerste maand, het eerste kwartaal, laat 
staan het hele jaar er qua subsidiering uit ziet. Op basis van de huidige systematiek is het 
sowieso onmogelijk de SPS de exploiteren. 

« Dit gaat ten koste van ruim 230 kinderen in uw gemeente, waarvan 60 doelgroepkinderen. 
» Dit gaat ten koste van een zorgvuldig en professioneel opgebouwde expertise, dit gaat ten 

koste van een hoog commitment en hoge inzet van 18 geweldige leidsters! 
» Weet dat de SPS te allen tijde bereid is aan tafel te gaan en zowel de mogelijkheden als ook 

de onmogelijkheden te bespreken met als enig doel de continuering van het werk. 
« De SPS heeft in de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in samenwerking met 

aanpalende organisaties waaronder de Zo Kinderopvang, de Lowys Porquinstichting, de 
Nieuwe Veste, de Thuiszorg, de GGD, Edux, Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Zorg 
voor Jeugd, Gezondheidzorg, Welzijn. 

« Weet dat de SPS, samen met kinderopvang Zo en de LPS fors investeert in visieontwikkeling 
en operationaliseren van Integrale Kindcentra/ Brede Scholen. 

« De SPS heeft op professioneel en integere wijze een positie verworven in het ingewikkelde 
veld waar het belang voor het jonge kind als grootste prioriteit geldt. 

« De SPS stimuleert de ontwikkeling van het jonge kind, de SPS stelt het belang van het jonge 
kind boven alles! De SPS doet dit samen met heel veel professionals en in gezamenlijkheid 
mag worden vastgesteld dat dit het belang van het jonge kind absoluut geen windeieren 
heeft gelegd. 

De SPS vraagt uw college het volgende: 

Wilt u op zéér korte termijn uw visie met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk in de gemeente 
Steenbergen kenbaar maken, de onzekerheid is op dit moment fnuikend. 

De SPS hoopt dat u begrijpt dat het vertrouwen in het voortbestaan van de SPS door het stelselmatig 
uitstellen van discussies met uw gemeenteraad fors tanende is. Mocht in het uiterste geval de 
continuering van de SPS niet meer geborgd kunnen worden, rest ons niets anders dan de SPS met 
ingang van de zomervakantie op te heffen en verzoeken wij u in dat geval de SPS financieel in staat te 
stellen de activiteiten tot aan dit dan vreselijke tijdstip te kunnen voortzetten. Wij zullen zorgdragen 
voor een nette afbouw voor de kinderen, hun ouders en onze netwerkpartners. 

Een afschrift van deze brief hebben wi j , in alle transparantie, verzonden aan de Griffier van uw 
Gemeenteraad, aan de ouders van de peuters die de zalen van de SPS bezoeken en aan alle 
medewerkers. 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik. 

Met hoogachting en hartelijke groe^-

Paul Korzilius 
directeur 

Cc: Griffier Gemeenteraad Steenbergen mevrouw L. van de Meer 
Ouders van de peuters van SPS 
Alle medewerkers SPS 


