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Memo 

onderwerp : Verslag bestuurlijk overleg maandag 30 september 2019 en 

reactie gemeente 

 

datum : 1 oktober 2019 

 
Verslag bestuurlijk overleg 30 september 2019 
 
Aanwezige partijen: Eenbes, De Grabbelton, Potjeknor, ‘t Nut, Korein, Gemeente Geldrop-Mierlo. 
Afwezig met afmelding: Dolfijn, De Wonderwereld.  
 
Wethouder van Otterdijk opent de het bestuurlijk overleg. Dit bestuurlijk overleg is georganiseerd, 
omdat de betrokken partijen hebben aangegeven geen genoegen te kunnen nemen met de 
antwoorden op hun vragen, zoals die in de nota’s van inlichtingen van d.d. 16 en 18 september 2019 
zijn gepubliceerd. De gemeente wil graag luisteren naar welke problemen partijen ervaren en wat hun 
oplossingsrichting is. De uitkomsten van dit overleg zullen we dan laten bezinken en de gemeente 
komt later met een reactie terug.  
 
Niet alle samenwerkende kinderopvangorganisaties konden vandaag aansluiten. Het standpunt dat 
partijen inbrengen is onderling wel afgestemd.  
 
De kinderopvangorganisaties zijn blij met de hoge ambitie en de inhoudelijke visie die de gemeente 
heeft beschreven in de subsidietender 2020-2023. Partijen vinden het prettig dat de de gemeente haar 
regierol pakt.  
De partijen vinden echter dat de gemeente te veel regie op de inhoud pakt. Ze vinden dat er te veel 
gebruik is gemaakt van input van derden en dat er te strakke kaders zijn gesteld. Sommige eisen, 
zoals gesteld in de subsidietender, vinden zij te ver te gaan. Daarnaast zet de gemeente in op een 
inspanningsverplichting van partijen in plaats op het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Partijen 
willen graag meer betrokken worden bij de inhoudelijke kaders, zij denken dat er dan gezamenlijk 
beter gefocused kan worden op het resultaat. Zij kunnen zich vinden in de visie, maar willen graag met 
de gemeente in overleg om te kijken hoe bepaalde zaken praktischer ingevuld kunnen worden. Tot 
slot vinden zij de financiële paragraaf van de subsidietender beperkt. Wanneer deze paragraaf verder 
uitgewerkt zou worden, dan kan er veel meer bereikt worden binnen hetzelfde budget.  
 
Vanuit de gemeente wordt de vraagd gesteld of partijen voorbeelden kunnen noemen van eisen die 
de kinderopvangorganisaties teveel zouden inperken. De kinderopvangorganisaties willen hier echter 
nu niet te diep op ingaan. Ze stellen voor om met de gemeente aan tafel te gaan om hun inhoudelijke 
punten te bespreken. Een voorbeeld van een te strenge eis is: het overleggen van een certificaat voor 
kwaliteitsmanagement.  
 
Vanuit de gemeente is gedurende het hele jaar aangekondigd dat in kwartaal 3 en 4 het proces van 
de subsidietender doorlopen zou worden. Partijen zijn tijdens de werkgroepen ontwikkelrichting 
voorschoolse partijen meerdere keren uitgenodigd om input te geven voor de subsidietender. Vraag is 
dan ook hoe het komt dat partijen daar geen gebruik van hebben gemaakt. Partijen geven  hierop aan 
dat zij na de werksessies eind 2018, in 2019 zijn overladen met de acties vanuit de ‘zorgcomponent 
voorschoolse educatie’ en andere lopende zaken binnen de kinderopvang. Partijen hebben hier dus 
onvoldoende tijd voor gehad. De kinderopvang had graag gezien dat in de subsidietender meer 
aandacht was voor de andere aspecten die tijdens de werksessies zijn belicht.  
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Het voorstel van de kinderopvang is dus om in de gemeente in gesprek te gaan en gezamenlijk te 
kijken naar de onderdelen die maken dat het voor partijen nu niet haalbaar is om voor de 
subsidietender in te schrijven en gezamenlijk tot een oplossing te komen.  
 
De wethouder geeft aan dat de gemeente het proces van de subsidietender niet gaat overdoen. 
Daarnaast de vraag of partijen bereid zijn om de omstandigheden waarin de gemeente verkeert, o.a. 
financiele tekorten, mee willen nemen.  
 
Partijen geven aan dat te willen doen. Hun intentie is om uiteindelijk in te schrijven op de tender. De 
kinderopvang wil hier wel de tijd voor nemen. Het in laten gaan van de tender op 1 januar 2020 achten 
zij niet haalbaar. Zij denken aan 1 maart of 1 april 2019. Een goede overgang en communicatie naar 
ouders is belangrijk.  
 
De wethouder geeft aan dat partijen deze week nog een reactie van de gemeente op hun verzoek 
zullen ontvangen.  
 
Reactie gemeente  
 
Besluit gemeente: inplannen werksessie 
Op grond van het ingebrachte standpunt van partijen, heeft de gemeente besloten om op maandag 7 
oktober a.s. van 10:00 – 12:00 uur, locatie stationsstraat 33 te Geldrop. een werksessie met betrokken 
partijen te organiseren. De gemeente wil deze sessie graag voorbereiden op donderdag 3 oktober a.s. 
met één of twee afgevaardigden namens de kinderopvang. De brede werksessie zal begeleidt worden 
door dhr. T.H.G. Robbe. In het kader van het open en transparant proces van de subsidietender, 
worden hier alle lokale partijen onderwijs en kinderopvang voor uitgenodigd.  
 
Doel van de werksessie:  
De gemeente is niet voornemens om de subsidietender aan te passen, maar wil wel met partijen in 
gesprek gaan over welke afspraken we met elkaar kunnen maken om de ‘pijnpunten’ die partijen 
ervaren op te lossen.  
 
Gevolgen voor het proces van de subsidietender  
De afspraken worden vastgelegd in een nota van inlichtingen en deze wordt gepubliceerd. Tezijnertijd 
wordt er gekeken naar eventuele uitstel van de indieningstermijn van de plannen van aanpak. De 
gemeente houdt echter wel vast aan de ingangsdatum van de nieuwe subsidietender van 1 januari 
2020.  
 


