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Op 23 maart 2020 vond om 9:00 uur via Skype een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van 

de gemeente (wethouder, afdelingshoofd en twee beleidsmedewerkers) en Frans Verberne van 

Potjeknor. Frans Verberne sprak namens de kindcentra die deelnemen aan de subsidietender, 

uitdrukkelijk zonder enig mandaat van andere kindcentra. 

 

Wethouder Van Otterdijk sprak vooraf zijn vertrouwen uit in de kindcentra en een goede afloop van 

het proces. 

 

Frans Verberne zette daarna de standpunten van de kindcentra uiteen. 

 

Na een debat tussen Frans Verberne, wethouder Van Otterdijk en afdelingshoofd Van Melick 

concludeerden partijen als volgt: 

 

1. zowel gemeente als kindcentra zullen water bij de wijn moeten doen om uit de huidige 

impasse te komen; 

2.  de kindcentra willen de VVE uitvoeren zoals wettelijk voorzien, maar niet ook nog aanvullende 

gemeentelijke eisen hoeven uit te voeren; 

3.  de kindcentra zien meerwaarde in een zorgcomponent en willen deze graag met de gemeente 

verder uitwerken.; 

4.  de kindcentra willen geen langjarige ontwikkelvisie voor de kindcentra opstellen waarop de 

gemeente hen kan afrekenen, zij willen wel tussentijds met de gemeente ontwikkelingen 

bespreken en daarop inspringen (bijvoorbeeld in het LEA – Lokaal Educatieve Agenda). 

 

De vraag is nu op welke wijze de gemeente, als opdrachtgever, in meer of mindere mate tegemoet 

wil komen aan wensen van de kindcentra. En zo ja, op welke wijze. 

 

De gemeente gaf aan binnen een week met een antwoord te komen op deze vraag. 

 

In het kader van de rondvraag is nog de vraag gesteld hoe de gemeente omgaat met de 

peuterbijdrage. De gemeente zal ook daarop op korte termijn met een reactie komen. 
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