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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Voortgang overnametraject peuterspeelzalen Steenbergen 

Steenbergen; 11 juli 2017 

Aan de Raad, 
1. Inleiding 
Via deze weg informeren wij u over de voortgang van de overname van de peuterspeelzalen in 
Steenbergen (en Bergen op Zoom) door de Lowys Porquin Stichting (verder LPS). Op 28 juni 2017 heeft 
de LPS een "GO" gegeven aan de overname van de peuterspeelzalen. Gezien dit "GO" moment is er op 
13 juli 2017 een intentieverklaring ondertekend door de deelnemende partijen. De volgende partijen 
hebben ondertekend: Gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom, Mamaloe kinderopvang, Het 
Peutercollege, Lowys Porquin Stichting en Stichting Jeugd en Welzijn. 

2. Achtergrond 
In het najaar van 2015 is een start gemaakt met het overnametraject van de peuterspeelzalen in 
Steenbergen en Bergen op Zoom. Om dit voor elkaar te krijgen zijn gesprekken gevoerd met drie 
mogelijke overnamekandidaten namelijk; het schoolbestuur van de Lowys Porquin Stichting (verder LPS I 
19 locaties), kinderopvangorganisatie Mamaloe (5 locaties) en het Peutercollege (1 locatie). In november 
2016 zijn een drietal business cases opgesteld met betrekking tot de overname van stichting 
peuterspeelzalen Steenbergen en Bergen op Zoom. Daarna zijn gesprekken gevoerd over de 
daadwerkelijke realisatie en de borging van werkgelegenheid en deskundigheid. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een mondelinge intentieverklaring op 28 juni 2017 tussen het College van 
Bestuur van LPS en de verantwoordelijke portefeuillehouders van de gemeenten Steenbergen en Bergen 
op Zoom om te komen tot een overname van de peuterspeelzalen per 1 januari 2018. 
De intentieverklaring is op 13 juli 2017 ondertekend waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt: 

1. Uitgegaan wordt van een overname per 1 januari 2018; er sprake is van een overgang van 
onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek. 

2. Het betreft de overname van 25 locaties inclusief personeel en exclusief directeur, adjunct directeur en 
administratief medewerker. De verdeling is als volgt: 
- LPS: 19 locaties (Steenbergen en Bergen op Zoom). 
- Mamaloe: 5 locaties (Steenbergen en Bergen op Zoom). 
- Peutercollege: 1 locatie (Bergen op Zoom) 
De Kleine Markies wordt niet door één van de drie partijen overgenomen (Bergen op Zoom). 



3. Optie 2 wordt nader uitgewerkt. Dit houdt in dat een Sociaal plan wordt opgesteld tussen de 
overdragende partij, de overnemende partijen en de vakbonden. Vervolgens wordt door de 
overnemende partij een ontheffingsprocedure van de CAO W&MD (Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening) gestart. 

4. De gemeenten zeggen toe de overname- en frictiekosten te dekken (waaronder het Sociaal plan en 
hetgeen onderstaand in punt 5 wordt opgemerkt), mits dit past binnen de financiële kaders van de 
business case die november 2016 is opgesteld. De werkgroep gaat op basis van de actuele situatie 
een nieuwe kostenberekening maken. Indien er afwijkingen zijn, vindt hierover nader overleg plaats. 
Tussen de gemeenten en de overnemende partijen dienen nadere afspraken te worden gemaakt over 
worst case scenario's. 

5. In het Sociaal plan wordt onder meer opgenomen: 
- een vrijwillige vertrekregeling (uit te betalen in 2017 en neerkomend op c.q. aansluitend bij de 

wettelijke transitievergoeding) inclusief clausule voor het geval de werknemer bij een overnemende 
partij in dienst treedt binnen een bepaalde periode. 

- de termijn waarbinnen en de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden ingevolge de CAO W&MD 
worden geharmoniseerd/afgebouwd naar de CAO Kinderopvang. 

- het inlooprisico m.b.t. het ziekteverzuim van arbeidsongeschikte werknemers. 
Hier moeten in de periode 1 juli t/m 1 september 2017 nadere afspraken over worden gemaakt. 

6. Het Sociaal Plan moet voor 1 oktober 2017 worden overeengekomen. 

3. Vervolgplanning 

De vervolqplanninq ziet er als onderstaand uit: 
- Ondertekening intentieverklaring 
- Uitwerken afspraken intentieverklaring in een 

Sociaal Plan (inclusief afstemming met OR, vakbonden etc.) 
- Overeenstemming over het Sociaal Plan 
- Besluitvorming Sociaal Plan inclusief financiële paragraaf 

in het college. 
- Overdracht peuterspeelzalen naar de 3 partijen 

13 juli 2017. 

juli - september 2017. 
1 oktober 2017. 
7 november 2017. 

1 januari 2018. 

Dit onderwerp heeft een relatie met de samenwerking Brabantse Wal. De gemeenten Steenbergen en 
Bergen op Zoom trekken hier samen in op. 

In het bestuurlijk overleg van 28 juni 2017 is afgesproken om de intentieverklaring op korte termijn te 
ondertekenen zodat de periode daarna kan worden gebruik voor de financiële doorrekening van het 
Sociaal Plan en de gesprekken met de vakbonden en de OR van Stichting Jeugd en Welzijn. 

De vervolqplanninq ziet er als onderstaand uit: 
- Ondertekening intentieverklaring 
- Uitwerken afspraken intentieverklaring in een 

Sociaal Plan (inclusief afstemming met OR, vakbonden etc.) 
- Overeenstemming over het Sociaal Plan 
- Besluitvorming Sociaal Plan inclusief financiële paragraaf 

in het college. 
- Overdracht peuterspeelzalen naar de 3 partijen 

13 juli 2017. 

juli - september 2017. 
1 oktober 2017. 
7 november 2017. 

1 januari 2018. 
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4. Tot slot 
In november aanstaande, wanneer alles volgens plan blijft verlopen, zullen wij een eindadvies aan uw 
raad kunnen voorleggen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, 

M.J.P..de Jongh, RA .r. i 
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