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Gemeentebelangen Neerijnen heeft op grond van artikel 34b Reglement van orde raadvragen 
gesteld over peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ophemert. 

Raadvragen

1. Zijn de dorpen Ophemert, Waardenburg en Haaften nog pilotdorpen betreft de 
leefbaarheid?
Vanuit de Regionale Sociale Agenda zijn er met regionale middelen in 2010 en 2011 in een 
drietal dorpskernen (Haaften, Ophemert  en Hellouw) leefbaarheidspilots uitgevoerd. Gewerkt is
aan de totstandkoming van een dorpsagenda/leefbaarheidsplan. In 2 dorpskernen is dat gelukt 
(Hellouw en Haaften). Ophemert heeft er destijds voor gekozen om de ontwikkelingen van het 
MFC af te wachten. De pilotfase is ruimschoots achter de rug. Een en ander heeft geleid tot de 
vaststelling van het document Visie Kleine Kernenbeleid Gemeente Neerijnen/Leefbaarheid  
vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2013. Op tal van terreinen wordt gewerkt om de 
leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te bevorderen. 

2. Waarom is de raad niet geïnformeerd over de stand van zaken financieel betreft 
peuterspeelzalen?
Wij hebben u in onze brief van 30 juni 2015 (kenmerk 13-17074/6271) vertrouwelijk 
geïnformeerd over de stand van zaken van de peuterspeelzalen waarbij duidelijk is aangegeven
dat de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Neerijnen (SPGN) in een moeilijke financiële 
situatie verkeert.

3. Bent u het met ons eens, dat het college de raad had kunnen informeren eventueel 
vertrouwelijk?
Wij hebben u in vertrouwen geïnformeerd in onze brief van 30 juni 2015 (kenmerk 13-
17074/6271) en via de informatienota van 26 augustus 2015 (kenmerk-13-17074/8721).

4. Bent u het met ons eens, dat het college met een raadsvoorstel had moeten komen 
zoals toegezegd op 22 april 2015?
Het besluit van het college om in te stemmen met voortzetting van het peuterspeelzaalwerk per 
1 november 2015 past binnen de (financiële) kaders die de gemeenteraad bij de behandeling 
van het voorstel Toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk in haar vergadering op 28 november 
2013 heeft gesteld zodat een raadsvoorstel achterwege kan blijven. In deze vergadering heeft u
tevens ingestemd met de verdere verzelfstandiging van het peuterspeelzaalwerk. 
De werkgroep onderwijs heeft als doel buiten de raad om op een informele wijze met de 
fractievoorzitters van de politieke partijen en deels vertrouwelijk van gedachten te wisselen over
het lokaal onderwijsbeleid en elkaar op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.
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5. Waarom heeft het college besloten om de peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ophemert te 
sluiten en niet b.v. Opijnen of Varik?
Het college heeft dit besluit niet genomen. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Neerijnen 
(SPGN) heeft het besluit genomen te stoppen met peuterspeelzaalwerk op 1 november. Door 
ons is alleen het besluit genomen in te stemmen met het behoud van het peuterspeelzaalwerk 
en de uitvoering per 1 november 2015 op te dragen aan het bestuur van de Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Gemeente Geldermalsen (SPGG). 
Het bestuur SPGG heeft aangeboden om de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk per 1 
november 2015 voort te zetten. Het bestuur van de SPGG ziet mogelijkheden om het 
peuterspeelzaalwerk met de bestaande subsidie in de gemeente Neerijnen te behouden. Op 
basis hiervan en op basis van de kindgegevens heeft het bestuur van SPGG besloten het 
aantal dagdelen te verminderen van 18 naar 10 en het peuterspeelzaalwerk per 1 november 
2015 voort te zetten in de huidige locaties in Haaften, Opijnen en Varik. 

6. Waarom is het college van het standpunt afgeweken, dat er in Neerijnen twee 
peuterspeelzalen zouden zijn en wel in het Kulthurhus te Haaften en het Kulthurhus te 
Ophemert?
Wij hebben niet het standpunt ingenomen dat alleen in het Kulturhus Haaften en in het 
Kulturhus Ophemert een peuterspeelzaal aanwezig dient te zijn. Bij de behandeling van het 
raadsvoorstel 'Behoud peuterspeelzalen' op 15 maart 2012 hebben wij alleen opgemerkt dat het
peuterspeelzaalwerk een onderdeel vormt van de integrale kindfunctie en belangrijk is voor de 
nieuw te realiseren kulturhusen.  Er is gekeken naar de huidige situatie van alle 4 
peuterspeelzalen en op basis hiervan heeft SPGG het besluit genomen om met 3 
peuterspeelscholen verder te gaan. 

7. Wat is de verdeelsleutel financieel betreft de vier peuterspeelzalen?
Er is geen verdeelsleutel. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Neerijnen (SPGN) ontving het 
totale beschikbare subsidiebedrag om de exploitatie van het peuterspeelzaalwerk op de 4 
locaties mogelijk te maken. Het bestuur van SPGN bepaalt zelf op welke wijze zij het ontvangen
subsidiebedrag verdeelt en inzet over de 4 peuterspeelzalen.

8. Waarom wordt er niet precies vermeld hoeveel kinderen er op de peuterspeelzalen 
zitten?
Het aantal kinderen fluctueert. Kinderen die 4 jaar worden verlaten de peuterspeelzaal en 
maken zo plaats voor 2 jarigen. Een precies aantal nu kan over 1 maand anders zijn. Tijdens de
gesprekken met 3 externe partijen op 8 september 2015 waren er 99 kinderen op de 
peuterspeelzalen (4 locaties).

9. De ouderraadcommissie heeft een presentatie gehad en hier werd nadrukkelijk 
vermeld met een stempel vertrouwelijk en dat zij de raad niet mochten informeren. Vind 
het college dit transparant en bouwen aan vertrouwen?
Aan de oudercommissie is op 29 september 2015 voorafgaand aan het collegebesluit op 5 
oktober 2015 een power-point presentatie gegeven. In de presentatie is onderscheid gemaakt in
algemene informatie (situatie peuterspeelzaalwerk vanaf 2012 tot heden) en vertrouwelijke 
informatie (plannen en besluitvorming behoud peuterspeelzaalwerk). Aan de leden van de 
oudercommissie is tijdens de presentatie de keuze gelaten om wel of niet bij de vertrouwelijke 
informatie aanwezig te blijven. Allen hebben unaniem gekozen erbij te blijven en de 
vertrouwelijke informatie dus met niemand te delen. Vanwege de aanhoudende 
geruchtenstroom is er voor gekozen om de oudercommissies vooraf te informeren en kennis te 
laten maken met de nieuwe exploitant. De oudercommissies hebben de presentatie als heel 
verhelderend en transparant ervaren en uitgesproken dat zij blij waren met het in hen gestelde 
vertrouwen.   


