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Verslag : Overleg Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 

Datum : 30 juni 2015 

Tijd : 16.30 - 18.00 uur 

Locatie : Gemeentehuis, Buiten de Veste 

Onderwerp : Afspraken n.a.v. raadsbesluit 28 mei 2015 over toekomstige subsidiëring peuteropvang 

Steenbergen 

   

   

Aanwezig : Stichting Peuterspeelzalen    : de heren S. Vermeulen (Raad van Toezicht en 

                                                   P. Korzilius (directeur) 

 

Gemeente                               : wethouder C. van Geel 

Ambtelijk                                 : dhr. R. Reijngoudt (hoofd afdeling Beleid) en  

                                                  mevr. M. Beens (beleidsmedewerkster afdeling Beleid). 

Afwezig :  

   

 

  

1.  Opening 

Wethouder Van Geel opent het overleg en heet de aanwezigen welkom. De wethouder geeft aan dat dit 

overleg plaatsvindt om afspraken te maken over de toekomstige subsidiëring van de peuteropvang in 

Steenbergen. Dit naar aanleiding van het raadsbesluit dat op 28 mei 2015 is genomen voor deze 

subsidiëring. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat het goed is om een overleg met de Raad 

van Toezicht te organiseren. Via dit overleg wordt ook hieraan recht gedaan.  

De wethouder geeft aan dat hij in dit overleg het verleden, heden en de toekomst van het 

peuterspeelzaalwerk in Steenbergen de revue wil laten passeren.  

 

2. Wederzijdse verwachtingen 

Geconcludeerd wordt dat het belangrijk is dat gemeente en de Stichting Peuterspeelzalen vaker dan 

voorheen met elkaar communiceren. Er wordt afgesproken dat: 

-  er vanaf 1 september 2015 maandelijks overleg gevoerd wordt; 

-  partijen elkaar tijdig informeren bij ontwikkelingen, onduidelijkheden of vragen; 

-  er op een collegiale, informatieve wijze gecommuniceerd wordt over de dagelijkse gang van zaken  

   met de wethouder en ambtenaren; 

-  het college eerst op de hoogte wordt gesteld voordat er informatie aan de gemeenteraad wordt  

   aangeboden.    

 

3. Financiële situatie en afspraken 

Wethouder Van geel licht toe dat het met het besluit van de raad van 28 mei 2015 voor het toekomstige 

peuterspeelzaalwerk een stabiele subsidiëring tot stand is gekomen. Eveneens is afgesproken om het 

tekort van € 97.800 over 2014 eenmalig te dekken.  
De wethouder merkt op dat hij het vervelend vond dat de exploitatiecijfers 2015 van de Stichting 

peuterspeelzalen die aan de PvdA zijn uitgereikt niet bij de gemeente bekend waren. Dit wekt wrevel op 

en werkt niet constructief.  

 

De wethouder stelt dat nu blijkt dat er over 2015 nog een aanvullende subsidie nodig is van € 82.800 om 

het peuterspeelzaalwerk in het zadel te houden. Het beschikbaar stellen van deze aanvullende subsidie 

zal aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden. Dit gebeurt na de zomervakantie in september.   
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De heer Korzilius geeft in antwoord hierop het volgende aan: 

Op 25 april 2014 heeft de Stichting Peuterspeelzalen de begroting van 2015 ingediend. Eind maart 2015 

heeft de stichting samen met Zo kinderopvang een plan ingediend over herstructurering van het werk. De 

aanleiding was om tot financiële herstructurering te komen. De inhoud van het werk kan namelijk steeds 

op ieders complimenten rekenen. Het is dan niet vreemd dat de financiële onderbouwing van Zo en 

Stichting Peuterspeelzalen van maart 2015 er anders uitziet dan de begroting 2015 die op 25 april 2014 is 

ingestuurd. Zowel PvdA als de stichting peuterspeelzalen heeft getracht aan te geven dat in 2015 een 

deficit zal worden opgelopen. Hoe langer beslissingen van de Raad worden uitgesteld en vervolgens hoe 

langer het duurt om de beslissingen te operationaliseren heeft als gevolg dat het deficit groter wordt. Om 

dit aan te tonen heeft de PvdA de beschikking gekregen over de begroting 2015 de welke op 25 april 

2014 is aangereikt. 

 

Wat betreft het informeren van de ouders en het personeel geeft de heer Korzilius aan dat de stichting de 

ouders gaat aanschrijven om hen te informeren over de ouderbijdrage conform de hoogte vanuit de Wet 

Kinderopvang. De vraag is even of dit afgerond kan worden voor de zomervakantie. Op 31 augustus 2015 

gaat het peuterspeelzaalwerk weer van start. De heer Korzilius zegt alles op alles te stellen om de 

financiering conform de Wet Kinderopvang per  

1 september 2015 voor het peuterspeelzaalwerk rond te hebben.  

 

Wethouder Van Geel merkt op dat hij er van uit gaat dat de stichting tot september haar 

betalingsverplichtingen kan nakomen.  

De heren Korzilius Vermeulen geven aan dat dit gegarandeerd is.  

 

De heer Korzilius licht toe dat de Stichting integer met de gemeentelijke middelen omgaat. Wanneer er 

bedragen verschillen kan dit liggen aan een verschil in uitgangspunten of dat er verschillend naar 

gekeken worden. Hij geeft aan dat het niet fijn is hoe het de afgelopen periode is verlopen.  

 

Wethouder Van Geel zegt dat op basis van de financiële analyse van de afdeling Financiën de exploitatie 

van de Stichting over 2016 sluitend kan zijn mits rekening gehouden wordt met verhoging van de 

ouderbijdrage en indexering van de subsidie.  

 

De heer Reijngoudt merkt ten aanzien van de verhoging van de ouderbijdrage op dat het goed is als de 

Stichting deze jaarlijks indexeert. Dit geeft een betere structuur aan de exploitatie en voor ouders zal dit 

minder problemen geven dan opeens een sterke verhoging.  

De heer Korzilius antwoordt dat de ouderbijdrage per september 2015 wordt verhoogd naar € 30,--.  

Indexering van dit bedrag zal plaatsvinden per 1 januari 2017.  

 

De wethouder sluit dit agendapunt af en geeft aan in het vervolg graag eerder geïnformeerd te willen 

worden bij problemen. 

De heren Korzilius en Vermeulen zeggen dat de financiële zaken bekend en helder zijn.  

 

4. Afspraken exploitatierisico 

Wethouder Van Geel licht toe dat de gemeente aan geen enkele instelling subsidie verstrekt om een 

buffer op t bouwen.  

De heer Reijngoudt benoemt dat er wellicht mogelijkheden kunnen liggen in het uitbetalen van de 

subsidie in 9 maanden. 

Mogelijkheden worden nog nader uitgezocht door de afdeling Financiën in overleg met de accountant van 

de Stichting Peuterspeelzalen. 
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5. Huisvesting peuterspeelzaal Jip en Janneke 

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen dat de Stichting Peuterspeelzalen de 

huur van Jip en Janneke heeft opgezegd van de locatie bij basisschool De Regenboog.  

Hij had dit graag rechtstreeks van de heer Korzilius gehoord.  

De heer Korzilius antwoordt dat de huur niet door de Stichting Peuterspeelzalen is opgezegd maar door 

het schoolbestuur, de heer L. Soffers. De basisschool wil samen met kinderopvangorganisatie KIBEO een 

integraal kindcentrum starten in de locatie van Jip en Janneke.  

 

De heer Korzilius geeft aan dat de Stichting alternatieve huisvesting voor Jip en Janneke zoekt. 

Mogelijkheden liggen in het gebouw van de kinderopvang aan de Westgroeneweg 43 in Dinteloord of bij 

peuterspeelzaal De Dobbelsteen.  

De heer Korzilius zegt voorkeur te hebben voor huisvesting aan de Westgroeneweg omdat deze 

voorziening aan de vereisten van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet. De 

ruimte bij De Dobbelsteen is sterk gedateerd.  

 

Wethouder Van Geel vraagt aandacht om de ouders en het personeel van Jip en Janneke tijdig te 

informeren. Dit om onrust te voorkomen en voor het personeel duidelijkheid te scheppen.  

De heren Korzilius en Vermeulen zeggen toe dit te garanderen.  

 

De wethouder geeft dat indien hulp van de gemeente gewenst is de Stichting dit moet laten weten.  

 

6. Harmonisatie peuterspeelzaalwerk / kinderopvang met basisscholen 

Scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn allemaal betrokken in 

het domein van voor- en vroegschoolse educatie en voor-,tussen- en naschoolse opvang.  Dit is een 

landelijk beeld. Maar ook in Steenbergen zoeken partijen die zich  op het jonge kind richten in 

toenemende mate samenwerking op. Drijfveer hiervan is om de zorg voor het jonge kind te optimaliseren 

(denk aan bijvoorbeeld de doorgaande leerlijn) en om inhoudelijke en synergievoordelen te behalen.  

Elke organisatie neemt in zijn streven naar samenwerking zijn eigen doelen, belangen en verplichtingen 

mee die voortvloeien uit het wettelijk kader (verantwoordelijkheden, juridische vormgeving, fiscale 

regimes, cao’s e.d.).  

Gezien dit gegeven betekent dit voor het harmoniseren van genoemde voorzieningen dat met de diverse 

partijen een zorgvuldig traject gevolg moeten worden. Hiervoor is tijd nodig om besluiten ten aanzien van 

de uiteindelijke werkwijze en het verantwoordelijk bestuur te borgen.  

Het is nog te vroeg om hier voor de situatie Steenbergen iets concreets over te kunnen zeggen.  

 

7. Inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor eenverdieners 

Wethouder Van Geel geeft aan dat door de heer Korzilius een berekening is aangeleverd om na te gaan 

of het innen van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de doelgroep “Eenverdieners” een 
meerwaarde heeft.  

Uit de berekening blijkt dat de inkomsten uit deze doelgroep niet opwegen tegen de administratieve 

kosten van het innen van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.  

De wethouder stelt dat het heffen van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage niet zinvol is.  

 

8. Sluiting 

Wethouder Van Geel geeft aan per 1 september 2015 graag inzicht te willen hebben in de 

harmonisatieplannen van de Stichting Peuterspeelzalen.  

 

De wethouder licht toe dat er van dit overleg een verslag gemaakt wordt. Dit wordt eerst aan de Stichting 

gestuurd voor accordering. Vervolgens wordt het verslag ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.  

 

De wethouder dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng. 

 

                  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 


