Schriftelijke vragen MPN-PN en VVD:

Voortgang harmonisatie Peuterspeelzaalwerk - Kinderopvang
Inleiding:
Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop zal in de toekomst anders worden
georganiseerd. Om deze transitie handen en voeten te geven hebben de gemeente Nieuwkoop en
het bestuur van de stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN) een werkgroep
ingericht.
Deze werkgroep (vertegenwoordigers van alle stakeholders -ouders, pedagogisch medewerksters,
basisonderwijs en bestuur SPN), heeft een advies gegeven en het bestuur van SPN heeft dit advies
integraal overgenomen. Het college heeft dit advies echter niet overgenomen en kiest voor twee
andere aanbieders (Polderpret en SKL). In een brief van jl. 18 maart informeert het bestuur van SPN
de gemeenteraad over hun grote zorgen over dit proces en het besluit van het college. SPN geeft aan
hierover met de wethouder in gesprek te willen gaan.
Over dit proces en naar aanleiding van de brief van SPN hebben de fracties van MPN-PN en de VVD
de volgende vragen:
1. Wat zijn de argumenten van het college om het advies van de werkgroep (welke in samenspraak
en in samenwerking met de gemeente is ingesteld) niet over te nemen?
2. Welke argumenten zijn voor het college doorslaggevend om te kiezen voor het aanbod van
Polderpret&SKL?
3. Welke argumenten zijn voor het college doorslaggevend om niet te kiezen voor het aanbod van De
Boomhut?
4. Het advies van de werkgroep/keuze van SPN past volgens het bestuur van SPN binnen de
gemeentelijke beleidskaders en beschikbare financiële ruimte. Deelt het college deze mening? Zo
nee, waarom niet?
5. Het bestuur van SPN stelt dat het zelf bevoegd is om over de eigen toekomst en mogelijke
overname/fusiepartners te beslissen.
a. Wat is de visie van het college over deze stelling?
b. Wat is de bevoegdheid van het college in deze?
6. Wanneer het bestuur van SPN het traject verder in gaat met een aanbieder die niet de keuze is van
het college maar welke wel past binnen de gemeentelijke beleidskaders en beschikbare financiële
ruimte, wat betekent dit volgens het college voor de samenwerking met en de subsidietoekenning
aan SPN?
7. Wat gaat het college/de wethouder doen om dit proces samen met SPN op een constructieve
wijze voort te zetten?
8. Is uw college bereid mediation in te zetten/aan te bieden als duidelijk wordt dat de standpunten
van gemeente en SPN m.b.t. de transitie niet tot elkaar komen?
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