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Op 9 april 2020 vond om 13:00 uur via Zoom een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de 

gemeente (beleidsmedewerker en procesmanager voorschoolse educatie) en vertegenwoordigers 

van kindercentra en onderwijs. Namens de kindercentra namen deel Frans Verberne (Potjeknor), 

Henriette Schrander (De Grabbelton), Rosalie van Staveren (Korein). Loureen Mourus (Kruimel) en 

Marc Smits (De Eenbes).  

 

Na een voorstelronde zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen. 

 

Tim Robbe lichtte het staken van de subsidietender toe. Belangrijkste overweging voor de 

gemeente daarbij is dat, gezien de signalen van kindercentra, de subsidietender niet gaat leiden tot 

het gewenste resultaat. Na deze toelichting zette Tim Robbe uiteen hoe de gemeente nu de 

voorziening wil gaan subsidiëren. De gemeente gaat kindercentra met incidentele 

subsidiebeschikkingen tot eind van dit jaar financieren voor het aanbieden van de voorziening 

binnen niet meer dan wettelijke en eerder door de gemeente gehanteerde eisen. Enige aanvulling 

is de verplichting deel te nemen aan een functieoverleg zorgcoördinatoren. Het bespreken van de 

doorontwikkeling van het aanbod belegt de gemeente – informeel – binnen het educatief beraad 

dat gemiddeld vier keer per jaar plaatsvindt. De concepten voor een incidentele 

subsidiebeschikking zijn ook toegelicht. 

 

De kindcentra reageerde positief op het besluit van de gemeente. Wel hadden zij enkele 

opmerkingen bij de concepten voor een incidentele subsidiebeschikking, vooral de bijlage die 

verder beschrijft aan welke eisen kindcentra moeten voldoen. De vragen zijn door de gemeente 

(Lobke van Kraay) beantwoord en de gemeente voert ook enkele correcties door op deze bijlage. 

 

Vervolgens lichtte Suzanne Vlek (zorgcoördinator gemeente Geldrop-Mierlo) haar voorstel voor een 

functieoverleg zorgcoördinatoren toe.  

 

De kindcentra hadden enkele vragen bij dit voorstel die door de gemeente zijn beantwoord. De 

kindercentra en onderwijs reageerden positief op het voorstel. 

 

Hierna bespreken gemeente, kindercentra en onderwijs met elkaar nog een kamerbrief van 

Minister Slob inzake Corona en afstandsonderwijs. De gemeente biedt aan mee te denken met 

kindcentra om toch tijdens de Corona crisis aanbod te realiseren. De kindercentra en onderwijs 

reageerden hier positief op en gaven ook enkele voorbeelden hoe zij op dit moment hiermee 

omgaan. Daarna bespraken partijen het 46 weken aanbod, speelinloopgroepen en samenwerking 

met de bibliohteek. De kindcentra gaven aan op dit moment te druk te zijn met de Corona-crisis 

om hier veel aandacht aan te besteden. 
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In het kader van de rondvraag is nog de vraag gesteld of gemeenten de termijn voor het indienen 

van een accountantsverklaring over 2019 kunnen verplaatsen naar een latere datum dan uiterlijk 

vóór 1 mei 2020. De gemeente heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat zij zelf ook 

termijnen heeft na te leven richting de Rijksoverheid. Wel is besloten om uitstel te verlenen van 

twee maanden voor het aanleveren van de inhoudelijke verantwoording. Deze deadline is gesteld 

op 1 juli 2020.  

 


