
Beantwoording vragen de heer M. Lambers / De Volkspartij   
Overname peuterspeelzaalwerk 
 
 
1. Op welke wijze is de afkoopsom directeur tot stand gekomen? 
Antwoord : De wijze van afkoop is een aangelegenheid van de werkgever, in dit  geval de Stichting Jeugd en 
Welzijn. Dit is conform de wettelijke normen geregeld.  
De  kosten van de afkoopsom maken onderdeel uit van de frictiekosten en zijn verdeeld tussen de gemeenten 
Steenbergen en Bergen op Zoom. Voor Steenbergen is een percentage van 25% aangehouden bij verdeling van 
de kosten.  
 
2. Wie heeft namens de gemeente Steenbergen onderhandeld? 
Antwoord:  Voor het gehele overnametraject van de peuterspeelzalen Steenbergen en Bergen op Zoom hebben 
beide gemeenten hiervoor een gezamenlijke kwartiermaker ingezet die de belangen van beide gemeenten heeft 
behartigd.  
 
3. Waarom is de gemeente Steenbergen gehouden tot betaling van een afkoopsom in geval van   
 wanprestatie? 
Antwoord: Het peuterspeelzaalwerk is een belangrijke voorziening in Steenbergen en in Bergen op Zoom. Kosten 
zijn zoveel mogelijk voor rekening van de Stichting Jeugd en Welzijn gebracht. De exploitatie van de stichting is 
echter geen vetpot. Inkomsten bestaan voornamelijk uit gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen. Het is 
daarom niet haalbaar om alle kosten op de stichting af te wentelen.  
Ik benadruk dat zaken conform de wettelijke normen zijn geregeld.  
 
4. Mag de raad voor de oordeelsvormende vergadering een specificatie ontvangen van de begrote en of 
gedeclareerde advieskosten ad totaal € 19.750,00 en € 59.250,00, totaal voor beide gemeenten 75.000,00. 
Was er onvoldoende kennis beschikbaar om dit in eigen huis te regelen? 
Antwoord:  Dit betreft de expertise / deskundigheid die door stichting Jeugd en Welzijn is ingehuurd om de 
overname formeel te regelen. Dit betreft specifieke kennis op het gebied van Cao’s, het opstellen van het Sociaal 
Plan, arbeidsrecht e.d. Deze kennis is inderdaad niet in eigen huis beschikbaar.  
 
5. Er is geen accountantscontrole toegepast, toch bedragen de extra accountantkosten over het afgelopen 
jaar 2017 € 20.000,00 totaal. Waarop hebben deze kosten betrekking? 
Antwoord:  Dit betreft de werkzaamheden van de accountant van stichting Jeugd en Welzijn m.b.t. het 
liquideren van de stichting. Stichting Jeugd en Welzijn heeft geen eigen financiële werknemer waardoor gebruik 
gemaakt wordt van de diensten van een extern accountantsbureau. Door de extra werkzaamheden zijn hier 
extra kosten mee gemoeid.  

 


