Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van:

-

Ons kenmerk:

1310399

Uw kenmerk:

-

Contact:

F. Bergmans

Bijlage(n):

-

Doorkiesnummer:

06-20 32 40 75

E-mailadres:

f.bergmans@bar-organisatie.nl

Datum:

6 februari 2018

Betreft: Stichting Peuterwerk Albrandswaard, locatie Ghijs

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA) heeft verschillende peutergroepen binnen de gemeente.
Eén van deze groepen, Ghijs, is gehuisvest op de Molendijk in het voormalig schoolgebouw De
Meijlle. Eind december 2017 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest voor de locatie, waarover
wij u willen informeren. De raadsinformatiebrief voorziet hierin.
KERNBOODSCHAP

Door omstandigheden heeft SPA onverwachts de peutergroep Ghijs elders moeten onderbrengen.
Tijdelijk maakt SPA nu gebruik van het speellokaal bij basisschool De Wegwijzer. Wij spannen ons in
om tot een goede oplossing te komen voor de lange termijn. Gezien de lopende gesprekken hebben
wij hier alle vertrouwen in.
T OELICHTING
Het college heeft op 12 december 2017 het principe besluit genomen tot de verkoop van het perceel
van het voormalige schoolgebouw. De afgelopen periode hebben wij hierover veelvuldig met SPA
gesproken. Tevens heeft SPA een eenmalige subsidie ontvangen voor een verhuizing naar de
Klepperwei voor locatie Ghijs.
Onderhouds- en reparatie werkzaamheden
Tot onze grote spijt zijn er eind december 2017 onvoorziene onderhouds- en reparatie
werkzaamheden naar voren gekomen die direct aangepakt moeten worden om op een veilige en
verantwoorde manier gebruik te kunnen blijven maken van het gebouw. Gezien het principe besluit tot
verkoop van het perceel en de kosten van de werkzaamheden, gaan wij de benodigde
werkzaamheden niet uitvoeren.
Dit betekent dat SPA per direct geen gebruik meer kan maken van het lokaal waarin Ghijs is
gehuisvest. Wij beseffen ons dat dit voor SPA een enorme tegenvaller is. Gezamenlijk spannen wij
dan ook in om tot een goede oplossing te komen voor zowel de korte- als de lange termijn.
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Voorlopig opgevangen in basisschool De Wegwijzer
SPA heeft, in goed overleg met het bestuur van PCPBO, voorlopig haar intrek genomen in het
speellokaal bij basisschool De Wegwijzer (dependance van de Julianaschool). Ook wordt gesproken
over de mogelijkheid om daar definitief te blijven. Gelijktijdig vinden gesprekken plaats met Argos en
de brandweer om gebruik te gaan maken van een ruimte in de Klepperwei. Een definitieve keuze
moet nog worden gemaakt.
Ondanks dat wij nog niet weten waar Ghijs zich voor de toekomst kan vestigen, hebben wij alle
vertrouwen in een passende oplossing.
CONSEQUENTIES
Het geschikt maken van de desbetreffende ruimte heeft kosten tot gevolg. SPA heeft reeds een
bijdrage ontvangen om deze kosten te kunnen financieren.
VERVOLG
Wanneer nodig wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen.
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