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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Op 14 oktober 2019 is in beraad en advies Welzijn het onderwerp “voor- en vroegschoolse educatie” 

behandeld. Tijdens deze behandeling is door de Stichting Peuterspeelzalen (SPA) aangeven dat zij 

met een huisvestingsprobleem zaten voor hun twee groepen van De Speeldoos in Portland. Vanuit 

beraad en advies Welzijn is de wethouder opgeroepen om voor een oplossing te zorgen. In deze 

raadsinformatiebrief gaan wij daar op in. 

 

KERNBOODSCHAP 

Tot 1 augustus 2020 is er een oplossing voor de huisvesting van De Speeldoos in Portland gevonden 

in het gebouw aan de Knip bij de campus in Portland. Afhankelijk van het beleid Voor- en 

Vroegschoolse educatie, dat in 2020 door de raad zal worden vastgesteld, is er ruimte voor het 

schooljaar 2020/2021 om de huur te verlengen. 

 

TOELICHTING 

Door een interne verhuizing in het schoolgebouw aan de De Knip in Portland en een verlenging van 

de huur van schoollokalen in het gebouw van ABBW is het mogelijk gebleken om 2 lokalen in te 

richten voor peuterspeelzaal De Speeldoos. De verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden op 23 

december 2019. Dankzij de uitstekende voorbereidingen van de afdeling vastgoed, de medewerker 

onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed, de hulp van de mensen van SPA en de 

medewerking van Het Lichtpunt is alles heel soepel en snel verlopen.  

Daarna zijn nog wat kleine werkzaamheden uitgevoerd zodat de groepen van de school en De 

Speeldoos na de kerstvakantie weer konden starten. De kinderen hebben, vanwege de overlast, een 

lekker en gezond mandarijntje ontvangen. De juffen hebben we een bloemetje en een kaart gegeven. 

SPA heeft van de GGD toestemming om voor het buitenspelen gebruik te blijven maken van de 

speelruimte op de patio van de Campus. alles klaar te maken voor de start na de kerstvakantie.  

Spa zal voor de ruimte huur betalen. 

 

 

 



CONSEQUENTIES 

De totale verhuizing heeft ca € 7.500 gekost. Voor deze kosten zal binnen de begroting dekking 

worden gezocht. Aan SPA zal een kostendekkende of marktconforme huur worden berekend. 

 

VERVOLG 

Met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk die per 2018 is ingegaan, valt ook 

het peuterwerk onder de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties moeten een kostendekkende of 

marktconforme huur voor hun ruimten betalen. In het nieuwe beleid VVE dat de gemeenteraad in 

2020 zal vaststellen, zal ook een voorstel gedaan worden voor de toekomstige huisvesting. 

Vooralsnog wordt de subsidie 2020 voor SPA niet aangepast, maar in juni 2020 wordt met SPA 

bekeken hoe de situatie dan is en of de huursom voor de lokalen in de Knip leidt tot een financieel 

probleem.” 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


