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Onderwerp 
Verhuizing Peutergroep Pinokkio. 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een subsidie aan Stichting Peuterwerk Albrandswaard van maximaal € 40.000 beschikbaar te 
stellen voor de verhuizing van Peutergroep Pinokkio; 

2. Deze maximale bijdrage aan Stichting Peuterwerk Albrandswaard te dekken uit de reserve 
nieuwbouw Instroompunt ad € 145.000; 

3. Het overige bedrag van de reserve nieuwbouw Instroompunt ad € 105.000 te storten in de 
Algemene reserve. 

 
Inleiding 
Door de groei van OBS De Overkant (Kruisvaarder 2a, Rhoon) wordt Peutergroep Pinokkio 
gedwongen te verhuizen. Wij hechten grote waarde aan het peuterwerk. Daarnaast vinden wij de 
verbinding met het basisonderwijs van groot belang vanwege de belangrijke en signalerende functie 
van het peuterwerk in de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en hun taken bij de voor- 
vroegschoolse educatie. Wij willen Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA) daarom faciliteren in 
het betrekken van een nieuwe locatie bij VPCBO De Parel (Jan van Almondestraat, Poortugaal).  
 
Beoogd effect 

- Behoud van de Peutergroep Pinokkio. 
 
Relatie met beleidskaders 

- VVE-beleid en Wet Kinderopvang. 

Argumenten 
1.1 Peuterwerk vervult een belangrijke voorschoolse functie 
Binnen het Peuterwerk wordt onder andere gewerkt met de uitgangspunten van de voor-
vroegschoolse educatie. Hierdoor worden bijvoorbeeld taal- en groeiachterstanden al op een vroeg 
moment gesignaleerd, waardoor snel passende hulp kan worden geboden. Doordat de groepen 
inhuizen bij scholen zijn de lijnen kort en werken zij met elkaar samen wat in het belang is van het 
kind.. 
 
1.2 Onderbrengen van Pinokkio bij andere groep is niet mogelijk en spreiding is gewenst 
De overige locaties (De Blokkendoos aan de Sleedoorn, Ghijs aan de Molendijk en Tinkerbell aan de 
Havendam) van het Peuterwerk zitten aan hun capaciteitsgrenzen. Hierdoor is het niet mogelijk om 
groepen samen te voegen. Verder is handhaving van de spreiding van het peuterwerk in de 
gemeente, zoals nu het geval is, zeer gewenst. 
 
1.3 Zonder gemeentelijke bijdrage kan de verhuizing niet doorgaan en vervalt de Peutergroep 
De gemeente subsidieert het peuterwerk en de VVE aanpak. In haar brief geeft SPA aan dat zij 
zonder de gemeentelijke bijdrage de verhuiskosten niet volledig kunnen dekken. Zij kan verantwoord 
uit haar reserves een bedrag van € 10.000,- betalen. Eventuele overschotten binnen de begroting van 
SPA vloeien terug naar de gemeente. De termijn van huuropzegging was ook erg kort, waardoor 
reservering amper mogelijk was. Zonder bijdrage van de gemeente  zou de Peutergroep Pinokkio 
komen te vervallen.   
 
 
 



2.1 Dekking is mogelijk door de reserve nieuwbouw Instroompunt 
Rotterdam heeft jaren geleden een bijdrage betaald, omdat het erkennen van de vestiging 
Instroompunt langer op zich liet wachten. De leerlingen werden daardoor formeel in Rotterdam (als 
hoofdvestiging) geteld. Wij kregen het reguliere bedrag per leerling daardoor niet. Conform afspraak 
heeft Rotterdam drie jaar lang de vergoeding per leerling aan de Zwaardijk betaald. Aangezien het 
Instroompunt definitief vertrokken is kan dit budget worden ingezet voor de verhuizing van Pinokkio en 
het restant kan naar de Algemene reserve vloeien.  
 
3.1 Restant kan naar Algemene reserve 
De totale reserve nieuwbouw Instroompunt bedraagt € 145.000. Het restant ad € 105.000 kan naar de 
Algemene reserve vloeien.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Bijdrage kan lager uitvallen  
Er wordt nog met SPA gesproken over de daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage. Rekening houdend 
met de wettelijke eisen van de GGD (Wet Kinderopvang) en de bouwkundige aanpassingen aan de 
ruimte kan het bedrag nog wijzigen. Daarnaast wil SPA ook inzet plegen op fondsenwerving om de 
kosten naar beneden te krijgen.  
 
1.2 Onderwijs gaat in principe voor  
Wanneer een organisatie onderhuurt bij een (basis)school en de school groeit (weer) waardoor het 
desbetreffende lokaal weer voor onderwijs doeleinden nodig is, dient de onderhuurder te vertrekken. 
Onderwijs gaat in principe voor. Om te voorkomen dat wij nogmaals met een gelijksoortige situatie 
worden geconfronteerd wordt nader onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld door de 
onderwijsbestemming van het lokaal te halen.  
 
Financiën  
Dekking via reserve nieuwbouw Instroompunt. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de beschikking tot subsidieverlening aan SPA beschikt door het 
afdelingshoofd (gemandateerd door college). 
 
Evaluatie/monitoring 

- SPA dient verantwoording af te leggen over de besteding van de gemeentelijke bijdrage.  
 
Juridische zaken 
Conform de 1e gewijzigde Algemene Subsidieverordening Albrandswaard.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het raadsbesluit zal worden gepubliceerd in de lokale huis aan huis bladen.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Brief SPA over aanvraag verhuissubsidie (186211) 
2. Brief SPA over berekeningen Pinokkio (186214) 
3. Begroting verhuiskosten. (186216) 
4. Indicatoren positie SPA. (186218) 
5. Bezetting locaties incl. wachtlijst (186222) 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


