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Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Wethouder C. van Geel  

Datum : dinsdag 29 maart 2016 

Onderwerp : Stand van zaken Peuterspeelzaalwerk Steenbergen 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Via deze weg wordt u geïnformeerd over stand van zaken omtrent de ontwikkelingen betreffende het 

peuterspeelzaalwerk in Steenbergen en in de regio.  

 

Achtereenvolgens treft u in deze memo aan: 

1. Korte terugblik situatie Peuterspeelzaalwerk Steenbergen. 

2. Huidige stand van zaken bij de Stichting peuterspeelzalen Steenbergen. 

3. Regionale ontwikkelingen voor- en vroegschoolse educatie. 

3.a. Huidige stand van zaken.  

4. Situatie peuteropvang bij basisschool De Nieuwe Veste in Steenbergen.  

 

1. Korte  terugblik situatie Peuterspeelzaalwerk Steenbergen  

De Stichting Peuterspeelzalen heeft in 2014 en 2015 te maken gehad met ernstige tekorten op de 

exploitatie.  Uw raad heeft deze tekorten gerepareerd via het verstrekken van eenmalige subsidies. Als 

voorwaarden hierbij zijn gesteld dat: 

a. de stichting dient met ingang van september 2015 de ouderbijdrage te verhogen naar € 30,-- per  

    dagdeel per maand; 

b. er dient per kwartaal bestuurlijk overleg plaats te vinden tussen de bestuurder van de Stichting 

    Peuterspeelzalen, de wethouder en zijn ambtenaar waarin o.a. een financieel overzicht van de stand  

    van zaken wordt aangeleverd en besproken; 

c. de stichting dient de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren, in ieder geval met ingang van 2017 en bij 

    voorkeur ook met ingang van januari 2016. 

d. de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen is zelf verantwoordelijk om het vermoedelijke tekort over 

    2016 aan de kostenkant op te lossen. 

e. de stichting heeft eind 2015 aantoonbare resultaten geboekt wat betreft harmonisatie met de  

    kinderopvang en in relatie met het basisonderwijs. 

 

2. Huidige situatie bij de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 

Geconstateerd kan worden dat van bovengenoemde voorwaarden op dit moment voldaan is aan de 

verhoging van de ouderbijdrage en het voeren van kwartaaloverleg. De voorwaarden c. en d. zullen over 

enige tijd blijken. Wat betreft voorwaarde e. kan gemeld worden dat de stichting deelneemt aan de 

regionale ontwikkelingen om één organisatie voor 0 tot 12 jarigen te ontwikkelen. Meer informatie 

hierover leest u bij punt 3.  

 

Conform afspraak wordt er per kwartaal bestuurlijk overleg gevoerd met de stichting om de  situatie van 

het peuterspeelzaalwerk en vooral de financiële stand van zaken te monitoren.  

Op 10 maart 2016 heeft overleg plaatsgevonden met de interim directeur. Deze neemt op verzoek van de 

Raad van Toezicht de directietaken waar vanwege ziekte van de directeur.  

Door de interim directeur is aangegeven dat de exploitatie 2015 naar verwachting in lijn af kan sluiten. Dit 

als gevolg van de reparatie van de tekorten over 2014 en 2015 door de gemeente. De jaarcijfers over 

2015 worden op korte termijn verwacht. Door de interim directeur wordt gemeld dat de exploitatie 2016 op 

koers ligt.   
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3.  Regionale ontwikkelingen 

Partijen die in de regio van de Brabantse Wal voorschoolse opvang en basisonderwijs aanbieden, streven 

naar harmonisatie tussen voorschoolse voorzieningen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en 

willen een doorlopende ontwikkellijn realiseren voor kinderen van 0-12.  

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen zijn hier nadrukkelijk bij betrokken vanuit de 

subsidierelatie die zijn hebben met de instellingen voor peuterspeelzaalwerk en eventueel kinderopvang.  

De partijen onderzoeken op dit moment of en hoe voorzieningen samengevoegd kunnen 

worden en welke (financiële) gevolgen dit heeft. Samenvoeging van de voorschoolse voorzieningen zal 

niet zonder frictie(kosten) plaats kunnen vinden. 

Deze frictie zal zich, naast het borgen van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen en 

de doorgaande ontwikkellijn, vooral afspelen op het bestuurlijke en personele vlak van de nieuw op te 

zetten organisatie.  

Gesprekken in dit kader vinden al enige tijd plaats. Een eerder voorstel voor financiering van de 

samenvoeging van partijen heeft vanwege de hoge kosten, waarbij geen onderbouwing en 

meerjarenperspectief werd aangegeven, niet tot acceptatie van de gemeenten geleid.   

 

3. a. Huidige stand van zaken 

Om tot een onderbouwde financiële analyse te komen voor de harmonisatie is gemeentelijk 

aangedrongen op overleg tussen de accountants van de partijen. De analyse is belangrijk voor het 

vervolgoverleg in breed verband (betrokken partijen en gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen).  

De accountants hebben half februari 2016 rond de tafel gezeten. De accountantsanalyse komt op korte 

termijn beschikbaar en dient als basis voor de verdere gesprekken in breed verband..  

 

Gestreefd wordt om voor aanvang van het nieuwe schooljaar (augustus 2016) tot een oplossing te 

komen. Hiervoor wordt een strakke tijdsplanning opgesteld met daarin alle aanleverdata van gegevens 

inclusief de vereiste overlegmomenten om die datum te bereiken. De gemeente Bergen op Zoom zet hier 

druk op en stuurt hier stevig op.  

 

4. Situatie peuteropvang Basisschool De Nieuwe Veste 

De Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen en Zo Kinderopvang boden in De Nieuwe Veste 

peuteropvang aan. Zo Kinderopvang heeft haar activiteiten in deze voorziening echter beëindigd omdat 

zij de exploitatie niet meer sluitend kregen.  

Om de peuteropvang voort te zetten is door de directeur van De Nieuwe Veste contact gezocht met 

Kinderopvanginstelling Mamaloe uit Bergen op Zoom. Mamaloe wil de kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk in De Nieuwe Veste voor haar rekening nemen. Voor Mamaloe is het wel noodzaak 

om dan gemeentelijke subsidie voor het peuterspeelzaalwerk te ontvangen.  

 

In het belang van het kind en om tot een oplossing te komen voor de peuteropvang op deze locatie  heeft 

wethouder Van Geel overleg gevoerd met alle betrokken partijen; Stichting Peuterspeelzalen 

Steenbergen, Stichting Mamaloe, directeur Nieuwe Veste en directeur en coördinator Stichting Abbo 

(schoolbestuur). 

 

Partijen zijn door hun inzet en medewerking tot elkaar gekomen en hebben afgesproken om op zo kort 

mogelijke termijn de peuteropvang bij De Nieuwe Veste tot stand te brengen.  

 

Hiervoor zijn onderstaande acties overeenkomen: 

- Stichting Peuterspeelzalen draagt de locatie bij De Nieuwe Veste inclusief personeel over aan  

  Stichting Mamaloe. 

- Stichting Peuterspeelzalen levert het aantal doelgroepkinderen en kinderen van eenverdieners op  

  De Nieuwe Veste aan. 
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- Gemeente en Stichting Peuterspeelzalen sluiten de verdeling van doelgroepkinderen en eenverdieners  

  onderling kort inclusief de hoogte van de subsidie die daaruit voortvloeit.  

- De gemeente wil vooruitlopend op de regionale ontwikkelingen geen nieuwe subsidierelatie aangaan    

  met een andere partij dan de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen. Afspraken over de verdeling van  

  subsidiegelden voor locatie De Nieuwe Veste is een verantwoordelijkheid van de Stichting  

  Peuterspeelzalen.   

- Gemeente wacht inspectie GGD van kinderopvang Mamaloe als nieuwe houder voor de kinderopvang in  

  De Nieuwe Veste af. Bij een positief advies wordt Mamaloe geregistreerd in het Landelijk Register  

  Kinderopvang en Peuterspeelzalen en kan vanaf dat moment de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk bij  

  De Nieuwe Veste starten.  

 

 

Tot zover de actuele informatie over de stand van zaken van het peuterspeelzaalwerk in Steenbergen en 

op regionaal niveau. Op het moment dat er een concreet scenario aangaande de regionale 

ontwikkelingen bekend is,  wordt u hierover geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 


