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Maandag 27 januari 2020 hadden de gemeente en de kindercentra de eerste bijeenkomst over de 

subsidietender. Ik heb daarbij de volgende aantekeningen gemaakt. 

 

Bij de opening van de bijeenkomst stelden de kindercentra meteen het volgende. In een bestuurlijk 

overleg van 21 november 2019 met de wethouder is vastgesteld dat sprake is van (blijvende) 

miscommunicatie tussen gemeente en kindercentra. Gemeente en kindercentra wilden niettemin een 

traject in om toch te komen tot een goede afronding van de subsidietender. Er is vervolgens een 

tweede gesprek geweest op 28 november 2019 met de wethouder. Daarin zou zijn gesteld dat alleen 

op het terrein van communicatie aanpassingen zouden plaatsvinden. Het bestuurlijk besluit komt 

volgens de kindercentra dan ook niet overeen met wat is afgesproken. Daarin is nu namelijk de 

voorzet gedaan tot vier sessies waarbij kindercentra uiteindelijk aangepaste plannen moeten 

indienen. De kindercentra hebben in hun plannen alles wat zij kunnen al kenbaar gemaakt. Binnen 

het bestuurlijk besluit dat er nu ligt is volgens de kindercentra geen oplossing mogelijk.  

 

Ook geven de kindercentra aan dat zij een dialoog missen. 

 

Zij stellen bovendien niet in staat te zijn de ambitie zoals de gemeente die nu heeft geformuleerd in 

de subsidietender te kunnen realiseren. Zij zijn primair bezig met kinderopvang en wat de gemeente 

financiert (voorschoolse educatie) is maar een klein onderdeel van hun dienstverlening. Kindercentra 

willen wel intenties uitspreken, maar zich niet aan resultaten verbinden. Ook niet omdat zij niet direct 

verantwoordelijk zijn voor die resultaten. De lat ligt bij de gemeente ook veel hoger dan bij andere 

gemeenten. 

 

De gemeente geeft aan dat er zeker wel sprake is van een dialoog, maar dat een dialoog niet altijd 

betekent dat alle partijen krijgen wat zij willen. In een eerdere mail naar betrokken lokale partijen 

is wat onhandig opgenomen dat de plannen van lokale partijen van onvoldoende kwaliteit zijn. 

Partijen hadden daarbij graag de nuancering gezien dat de kwaliteit van de nu geleverde diensten 

op orde is en dat de planvorming een gevolg is van het feit dat partijen elkaar lastig lijken te 

begrijpen. Niettemin is het precies de bedoeling van de gemeente om in een dialoog, gefaciliteerd 

door Tim Robbe, te komen tot een succesvol einde van de subsidietender. Juist omdat sprake is van 

miscommunicatie is de opzet daarom om de gemeente eerst te laten presenteren wat zij nu precies 

van kindercentra in de subsidietender verlangt. De kindercentra kunnen de gemeente daar dan op 

bevragen. 

 

De gemeente geeft vervolgens een presentatie. Tijdens de presentatie is opnieuw duidelijk dat 

kindercentra de lat die de gemeente legt te hoog vinden. Een van de deelnemers stelt zich 

‘overvraagd’ te voelen. Iedereen onderschrijft wat het VVE aanbod standaard inhoudt en staat ook 

achter de doorgaande ontwikkellijn en een holistische benadering. Echter, de kindercentra lijken te 
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stellen niet een plan te kunnen opleveren dat aansluit bij de inhoud die de gemeente vraagt. Dit 

komt ook naar voren als de gemeente uitlegt wat de zorgcomponent inhoudt en hoe dit samenhangt 

met het eerdere BCO onderzoek. De gemeente meent dat het BCO onderzoek heel concreet is 

geweest in advies over kindercentra en dat dit is verwerkt in de subsidietender. De kindercentra zijn 

juist van mening dat het BCO onderzoek heel generiek is gebleven en niet specifiek is bedoeld voor 

de kindercentra. 

 

Uiteindelijk hebben we gepauzeerd.  

 

Na de pauze heeft de gemeente een procesvoorstel gedaan. De gemeente gaat randvoorwaarden 

benoemen waaraan een goed plan van aanpak had moeten voldoen. Deze randvoorwaarden gaat zij 

verspreiden onder de kindercentra. De gemeente vraagt dus ‘advies’ aan de kindercentra. De 

kindercentra gaan op basis van deze randvoorwaarden gezamenlijk een concreet(!) plan van aanpak 

schrijven. De sessie van 6 februari vervalt. Op 12 maart presenteren de kindercentra hun plan van 

aanpak, dat zij een week eerder aanleveren, en gaat de gemeente de kindercentra bevragen. Ook 

de sessie in april reserveren partijen dan hiervoor. Als het plan goed genoeg is, verwerkt de 

gemeente het in de subsidietender. De kindercentra hoeven dan alleen een aanvraag in te dienen 

aangezien het plan al is opgesteld en verwerkt. 

 

Conform afspraak heeft de gemeente de volgende randvoorwaarden opgesteld en opgedeeld in drie 

categorieën. De eerste categorie, ‘harde eisen aan de dienstverlening’, betreft eisen waaraan de 

kindercentra en hun dienstverlening moeten voldoen bij de aanvraag van de subsidie. Dit betreft de 

volgende eisen: 

 

- De kindercentra en hun dienstverlening moeten voldoen aan de uitvoeringseisen zoals 

genoemd in de subsidietender (zoals aangepast door nota’s van inlichtingen). Om dit te laten 

zien verwacht de gemeente een concrete omschrijving op maximaal 2 a4 van het aanbod 

voorschoolse educatie (incl. VVE) waarin de uitvoeringseisen zoals genoemd in de 

subsidietender (zoals aangepast door nota’s van inlichtingen) per locatie zijn opgenomen. 

De beschrijving houdt daarnaast rekening met de uitbreiding normuren (V.4.) en bevat 

specifieke gebiedskenmerken. 

- De kindercentra en hun dienstverlening moeten voldoen aan de aanvullende voorwaarden 

uitvraagdocument op basis van het onderzoek zorgcomponent BCO (zie nota van 

inlichtingen: aanvullende voorwaarden uitvraagdocument). De gemeente verwacht een 

concrete omschrijving per locatie op maximaal 1 a4. 

- De kindercentra hebben bij de gemeente indicatoren aangedragen voor de meting van de 

prestaties die zich richten op de maatschappelijke effecten zoals verwoord in de 

subsidietender. Beschrijving op maximaal 1 a4. 

- Kindcentrum De Vlinder in Braakhuizen-zuid en Kindcentrum De Rots/ basisschool De 

Regenboog in de Coevering kennen een specifieke doelstelling en omschrijving van de te 

leveren inzet, planning, kosten en inzet extra middelen van de OAB brede 

taalontwikkelingstrajecten. De gemeente verwacht per locatie een beschrijving hiervoor op 

maximaal 1 a4. 

 

De tweede categorie, ‘harde eisen gericht op ontwikkeling’, betreft eisen waaraan de kindercentra 

en hun dienstverlening niet hoeven te voldoen bij de aanvraag van de subsidie, maar waarbij zij wel 

garanderen daaraan te gaan voldoen in een bepaald tijdspad. Dit betreft de volgende eisen: 

 

- De kindercentra werken samen met betrokken professionals, wijkpartners en ouders op basis 

van het het ontwikkelingsinstrument IKC (Sardes). De gemeente verwacht een beschrijving 

op maximaal 1 a4 hoe kindercentra deze samenwerking (op het niveau van ‘cheek-to-cheek’ 

of ‘integraal’) gaan realiseren binnen de subsidieperiode van vier jaar. 
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- De kindercentra implementeren het non-formeel en spelenderwijs leren binnen het 

voorschools educatief aanbod. De gemeente verwacht een beschrijving op maximaal 1 a4 

hoe kindercentra dit leren gaan implementeren binnen de subsidieperiode van vier jaar. 

 

De derde categorie, ‘wensen gericht op ontwikkeling’, betreft wensen van de gemeente waar de 

kindercentra zich aan committeren, maar waarbij geen sprake is van een harde eis. Dit betreft de 

volgende wens: 

 

- Het kindercentrum kan flexibel inspelen op landelijke en lokale ontwikkelingen. De 

gemeente verwacht een omschrijving op maximaal 1 a4 hoe kindercentra deze manier van 

werken implementeren binnen de subsidieperiode. 

 

Tot zover. 

 

Tim Robbe 

 

 

 

 


