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Beste mevrouw Bok - Geelen,
In antwoord op uw brief van 7 mei 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de voorgenomen sluiting van peuterspeelzaal
‘t Hummelke in Elshout.
Vraag 1
Was het besluit tot sluiting van de peuterspeelzaal in Elshout bekend bij het
college?
Antwoord
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Nee, net voor de voorgenomen sluiting bekend werd gemaakt aan de ouders, is de
gemeente op 17 april via een mail van de directeur van Stichting Peuterspeelzalen
Heusden (SPH) geïnformeerd. Hierbij werd nadrukkelijk verzocht deze als
vertrouwelijk te behandelen.
Vraag 2
Zo ja, sinds wanneer is dit bekend en waarom is de raad hierover niet ingelicht?
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Antwoord
De voorgenomen sluiting was niet eerder bekend. Na het bekend worden hiervan
is een afspraak gemaakt met SPH. Het gesprek met SPH vond plaats op 7 mei jl.
Vraag 3
Indien u bekend was met dit besluit, welke acties zijn er door het college
ondernomen om sluiting te voorkomen?
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Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Antwoord
Tijdens het gesprek op 7 mei zijn de overwegingen door SPH toegelicht. In dit
gesprek bleek dat het besluit van SPH weloverwogen en met goede argumenten is
genomen. Naar aanleiding van het gesprek heeft het college de bereidheid
uitgesproken mee te willen denken over de wijze waarop de peuters uit Elshout
gebruik kunnen maken van een voorschools aanbod, waarbij we belang hechten
aan de doorgaande leerlijn met de basisschool in Elshout. Sinds de harmonisatie
van 1 januari 2018 is het peuterspeelzaalwerk een vorm van kinderopvang
waardoor mogelijke acties voor het college beperkt zijn.
Vraag 4
Is het college van mening dat met het sluiten van de peuterspeelzaal een
belangrijke voorziening in de kern Elshout verdwijnt?
Antwoord
De peuterspeelzaal vervult een belangrijke rol in de stimulering van de
ontwikkeling van jonge kinderen en de voorbereiding op de basisschool. Een
peuterspeelzaal bij een nabij gelegen school vergroot de mogelijkheden voor een
doorgaande leerlijn. Wij zijn ons er echter ook van bewust dat het wel of niet in
stand houden van een peuterspeelzaallocatie ook afwegingen van
organisatorische en financiële aard met zich meebrengt. SPH heeft het afgelopen
jaar diverse pogingen ondernomen om ‘t Hummelke in stand te houden. Onder
meer door het gebruik van de peuterspeelzaal te stimuleren bij de ouders van
jonge kinderen in Elshout. Dit heeft helaas niet geleid tot een groter aantal peuters
dat de peuterspeelzaal bezoekt. Hierdoor is uiteindelijk toch het moeilijke besluit
genomen om ‘t Hummelke aan het eind van dit schooljaar te sluiten.
Vraag 5
Is het college het eens met het feit dat een peuterspeelzaal goed is voor de sociale
en emotionele ontwikkeling van een kind?
Antwoord
Jazeker, wij stimuleren dat peuters gebruik maken van het aanbod van een
voorschoolse voorziening. In onze gemeente is een grote diversiteit aan locaties
waar een voorschools aanbod wordt gedaan, zowel in de vorm van kortdurende
peuteropvang als kinderopvang.
Vraag 6
En is het college bekend dat de peuterspeelzalen in Heusden werken volgens het
VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waardoor er vroegsignalering
mogelijk is?
Antwoord
Dat is ons inderdaad bekend, een goed kwalitatief en kwantitatief aanbod van
voorschoolse educatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente binnen het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Dit zijn ook de uitgangspunten
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geweest bij de harmonisatie van de Wet Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in
onze gemeente per 1 januari 2018, zoals door de raad werd vastgesteld op
31 oktober 2017. Dit is ook de basis voor de Regeling subsidie kortdurende
peuteropvang en voorschoolse educatie die jaarlijks door ons wordt vastgesteld.
Het VVE-aanbod moet voldoen aan de wettelijke eisen die door het Rijk zijn
gesteld. Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op
het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De
GGD inspecteert hierop.
Vraag 7
Indien de peuterspeelzaal in Elshout sluit zal een aantal kinderen geen gebruik hier
meer van maken waardoor mogelijk het risico bestaat dat de sociale en emotionele
ontwikkeling bij deze peuters niet wordt gestimuleerd en er geen vroegsignalering
plaatsvindt. Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling. Is het college bereid om
te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling te voorkomen?
Antwoord
Er is een gesprek geweest met SPH om de voorgenomen sluiting en de gevolgen
daarvan te bespreken. Ook is besproken of er alternatieven zijn. SPH geeft aan
graag weer een peuteraanbod te willen realiseren als er andere
samenwerkingsvormen worden gevonden en als er voldoende peuters in Elshout
gebruik willen maken van het aanbod. Zij hebben de huidige ouders ook verwezen
naar andere locaties in de gemeente. Wij hopen dat de ouders van deze peuters
daar gebruik van gaan maken.
Vraag 8
Is er bij dit besluit rekening gehouden met demografische ontwikkelingen in de
kern Elshout t.a.v. het aantal 2-4 jarige kinderen gelet op de nieuwbouw in de
Gorsen?
Antwoord
SPH heeft, voor zover mogelijk, ook de inwoners van deze nieuwe wijk benaderd
en ‘t Hummelke onder de aandacht gebracht. Dit heeft niet geleid tot voldoende
aanmeldingen of voldoende perspectief op nieuwe aanmeldingen. Mocht er in de
komende maanden/jaren toch een aanzienlijke toename van peuters komen, dan
is de verwachting dat SPH zal onderzoeken of er een aanbod voor kortdurende
peuteropvang kan worden gerealiseerd.
Vraag 9
Is het college bereid om samen met het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen
Heusden te kijken of andere huisvesting van het ‘t Hummelke in Elshout mogelijk
is?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 7. Wij zijn graag bereid om hierin mee te denken.
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Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

