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Geacht bestuur, 

Steenbergen, 5 februari 2015 
VERZONDEN 

05 FEB. 20Í5 \Ų 

Op 24 november 2014 ontvingen wij uw brief waarin u uw zorgen uitspreekt over de 
financiële situatie en de voortgang van het peuterspeelzaalwerk in Steenbergen. 

U geeft aan dat zowel gemeente als uw stichting samen met de kinderopvangorganisatie in 
Steenbergen gestart zijn met het nieuwe beleid "Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl" waarin 
het doelstelling is om te komen tot vergaande harmonisatie van peuterspeelzalen en 
kinderopvangvoorzieningen. 
Door diverse ontwikkelingen, zoals bezuinigingen van het kabinet op de kosten voor 
kinderopvang, de huidige economische situatie en het faillissement van 
kinderopvangorganisatie Toerdeloo, is het niet haalbaar gebleken om 
bovengenoemde doelstelling te behalen. De ontwikkelingen hebben een zodanige 
invloed op uw stichting gehad dat hierdoor liquiditeitsproblemen zijn ontstaan. 

Wij begrijpen de ontstane situatie zoals u in uw brief schetst. Wij waren van mening 
dat wij hierover, zowel ambtelijk als bestuurlijk, samen met u in constructief en 
oplossingsgericht overleg waren. 

Zoals met u is afgesproken, waarborgen wij dat uw stichting aan uw 
betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen via het verstrekken van voorschotten op 
de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk over 2015. 

Met u is overeengekomen dat u samen met "Zo Kinderopvang en Buitenschoolse 
opvang" een planopzet maakt om tot exploitabele, geharmoniseerde peuteropvang in 
Steenbergen te komen. De planopzet wordt door u in maart 2015 aangeleverd. 
Vervolgens bestuderen wij uw planopzet en de inhoudelijke en financiële 
consequenties daarvan. Uiteraard treden wij hierover nader met u in overleg. 
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De gemeenteraad neemt in mei 2015 een besluit over de planvorming en de 
beleidsuitgangspunten voor het toekomstige peuterspeelzaalwerk in Steenbergen 
inclusief de inhoudelijke en financiële doelstellingen die hieruit voortvloeien. 

Indien wij behulpzaam kunnen zijn bij uw planvorming doen wij dit graag. U kunt 
hiervoor contact opnemen met mevrouw M. Beens. Bereikbaar via telefoonnummer: 
0167-543 321 of via e-mail: m.beens@gemeente-steenbergen.nl 

Wij hopen dat wij met deze brief de onrust en onzekerheid bij uw stichting enigszins 
weg hebben kunnen nemen en wensen u succes met uw planvorming. 

Hoogachtend, 
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