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Notitie verhuizing Pinokkio 
 

 
In maart 2015 kreeg Stichting Peuterwerk Albrandswaard van het bestuur van het Openbaar 
Primair Onderwijs het bericht dat de locatie aan de Kruisvaarder 2A per begin juli 2015 niet 
meer beschikbaar is voor gebruik door de Stichting Peuterwerk Albrandswaard ten behoeve 
van haar werkeenheid Pinokkio. De reden is dat de school door groei van het aantal leerlingen 
zelf over meer ruimte wil beschikken en dat deze ruimte alleen gevonden kan worden door de 
ruimte, die nu in gebruik is bij het peuterwerk, vrij te maken. 
 
In overleg met de gemeente Albrandswaard (wethouder Van Wolfswinkel en René van 
Griensven) zijn de mogelijkheden onderzocht voor alternatieve huisvesting. Deze lijkt gevonden 
te zijn in De Parel in Poortugaal Noord. 
 
Dat naar een nieuwe locatie moest worden uitgezien hangt mede samen met het feit dat de 
overige locaties van de stichting (De Blokkendoos aan de Sleedoorn, Ghijs aan de Molendijk en 
Tinkerbell aan der Havendam) reeds aan de grenzen zitten van hun capaciteit en het 
onderbrengen van de groepen van Pinokkio in één van deze vestigingen dus niet mogelijk is. 
De locatie aan De Beurs in Portland is in dezen buiten beschouwing gelaten, gelet op de grote 
afstand tussen Rhoon Noord en genoemde locatie. Informatie over de bezetting van de 
verschillende locaties wordt in een bijlage bij deze notitie gegeven. 
 
Een verhuizing van de Kruisvaarder naar De Parel brengt kosten met zich mee. Voor de 
organisatie is duidelijk dat zij niet in staat zal zijn deze kosten zelf in zijn geheel te dragen. Dat 
dit zo is hangt samen met de financiële situatie van de organisatie, die, hoewel niet 
zorgwekkend, niet riant genoemd kan worden. Bij een normale exploitatie kan de organisatie 
zich redelijk bedruipen. De uitgaven zijn door de jaren heen redelijk stabiel en de inkomsten, 
bestaande uit ouderbijdragen en gemeentelijk subsidie, zijn dat ook. Echter, financiële 
middelen om een verbouwing van de nieuw te betrekken locatie te financieren, zijn niet 
voorhanden zonder daarmee de organisatie in gevaar te brengen. Daarbij speelt mede een rol 
dat de huisvestingskosten bij Ghijs sinds april 2014 met een bedrag van rond de € 10.000,00 
op jaarbasis zijn gestegen. Dat dit is gebeurd hangt samen met het feit dat OPO zich per 
genoemde datum heeft teruggetrokken uit de locatie Molendijk en Stichting Peuterwerk 
Albrandswaard zich geconfronteerd ziet met extra (en hoge) kosten voor schoonmaak van de 
ruimten. Er zal dus een beroep op de gemeente moeten worden gedaan om financiële 
ondersteuning. 
 
Met betrekking tot de kosten is een begroting opgesteld. Deze begroting wordt als bijlage 
meegezonden. In totaal sluit de begroting op een bedrag van € 49.500,00. Het bedrag vormt 
een indicatie aan de hand van eerste verkenningen met betrekking tot de verwachte uitgaven. 
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Hoewel er nog nauwkeuriger naar de begroting gekeken zal gaan worden is de verwachting dat 
deze in orde van grootte reëel is. 
 
Om te bepalen welk deel van de kosten de organisatie zelf voor haar rekening kan nemen is 
het van belang kennis te nemen van relevante kengetallen. Deze kengetallen zijn eveneens als 
bijlage bijgevoegd. 
 
We kijken naar het netto-werkkapitaal van de organisatie. Dat bedraagt per ultimo 2014            
€ 43.436,00.  Echter, werkkapitaal is voor de organisatie nodig om aan lopende verplichtingen 
te kunnen (blijven) voldoen. Als delen van dit kapitaal worden ingezet om de verbouwing en 
verhuizing te financieren kan de organisatie in financiële problemen komen. 
 
Hoewel risicovol, mede gelet op de extra kosten bij Ghijs, wil het bestuur van Stichting 
Peuterwerk Albrandswaard toch maximaal € 10.000,00 inzetten als medefinanciering van de te 
maken kosten. Er blijft dan wel een bedrag van € 39.500,00 over om als eenmalig subsidie te 
vragen aan de gemeente. 
 
Het bestuur van de stichting is bereid te bezien of er uit fondswerving middelen te verkrijgen 
zijn, maar hecht wel aan een garantstelling vanuit de gemeente voor het genoemde bedrag. 
 
Mogelijk kan de gemeente bezien of over 2013 en 2014 aan de gemeente terugbetaalde 
gelden kunnen worden ingezet voor Pinokkio. Over 2013 werd naar aanleiding van de 
maximum vermogens toets € 12.544,00 subsidie aan de gemeente terugbetaald, over 2014 zal 
dit bedrag € 1.917,00 zijn. Daarnaast is over 2014 een bedrag van € 10.335,00 VVE subsidie 
opgenomen als terug te betalen. Totaal is dus over twee jaar € 24.796,00 terug gevloeid 
richting gemeente. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Aad Dolder, 
Penningmeester 
 
 


