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Stichting PeuterSpeelzaalWerk  Geldrop - Mierlo      
 
 
  Aan: de gemeenteraad Geldrop-Mierlo 

 
Betreft: Protest tegen de motie waarin is opgenomen het voorgenomen besluit tot bezuiniging op het 
Peuterspeelzaalwerk in Geldrop-Mierlo. 

 
Geldrop-Mierlo, 1 november 2006  
 
 
Geachte Raad, 

 
Hierbij onze reactie op de Motie waarin opgenomen het voorgenomen besluit om structureel en met ingang van 
1 januari 2007 een bezuiniging door te voeren op het Peuterspeelzaalwerk van € 66.519, - ( € 20.000, - 
voorstel B&W en € 46.519, - in de motie). 
 
Als eerste reageren wij op de wijze van besluitvorming en de communicatie hierover. 

 
Enige maanden geleden hebben wij de begroting 2007 bij de gemeente ingediend. Bij deze begroting is 
rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van een bestuurlijk overleg met 
wethouder R. Hoekman eind 2005 betreffende de begroting 2006. 
Dit overleg heeft plaatsgevonden omdat ook in 2006 Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo onverwacht werd 
geconfronteerd met een structurele bezuiniging van c.a. € 70.000, - op de ingediende begroting. 
Wij hebben vervolgens schriftelijk aan het college van B&W aangegeven dat met deze forse bezuiniging wel de 
grens was bereikt om ambitieniveau 2 (een voorwaarde gesteld door uw Raad) te kunnen handhaven. 
Met veel pas- en meetwerk zijn we erin geslaagd deze doelstelling overeind te houden. 
Op ambtelijk niveau is vervolgens meerdere malen aangegeven dat wij in onze bedrijfsvoering voor komende 
begrotingen rekening mochten houden met een jaarlijkse prijsindexering. 
Daar is dan ook in de begroting van 2007 rekening mee gehouden. 

 
Enige weken geleden werden wij geconfronteerd met de mededeling dat er een miljoenentekort was en dat 
daarom ook een bezuiniging van € 20.000, - voor het Peuterspeelzaalwerk zou worden doorgevoerd. 
Wederom werd een flinke bres in onze begroting geslagen maar anderzijds konden we begrip opbrengen dat 
ieder een steentje moest bijdragen. 
We hebben calculaties gemaakt hoe we dit tekort zouden kunnen opvangen met behoud van de 
kwaliteitsnormen en een betaalbare voorziening voor ouders. 
Maandagochtend 30 oktober 2006 werden we gewezen op een krantenartikel waarin werd vermeld dat de 
Raad voornemens was drastische bezuinigingen door te voeren bij onze organisatie.  
Bij navraag onzerzijds bij de gemeenteambtenaar werd dit bericht bevestigd. 
Via internet konden we in de motie van de coalitie lezen wat dit concreet voor ons betekende. 
 
De gevolgen, die zeer ingrijpend zullen zijn voor kinderen, ouders en medewerkers, worden zonder overleg, 
hoor en wederhoor als een voldongen feit op ons bordje neergelegd. 
Daarnaast kan geen enkel weldenkend persoon van een organisatie verwachten dat men binnen een 
tijdsbestek van 4 a 5 weken een ingrijpende reorganisatie doorvoert waar juridische aspecten voor klanten en 
medewerkers aan vast zitten. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat door het voorgenomen besluit betreffende de bezuiniging bij het 
Peuterspeelzaalwerk in relatie tot gemeentelijke nota’s en afspraken er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Wij 
zullen dan ook juridische stappen zetten tegen uw voorgenomen besluit. Separaat ontvangt u een 
schrijven van onze advocaat. 
 
Vervolgens hieronder een inhoudelijke reactie: 
In september 2003 is het peuterspeelzaalwerk geprofessionaliseerd vanuit een vooruitstrevende visie van de 
gemeente met betrekking tot de rol van het peuterspeelzaalwerk binnen het jeugdbeleid. Dit is ook vastgelegd 
in de nota: Peuterspeelzalen Geldrop, Werken aan de toekomst 2003. De gemeente heeft daarvoor financieel 
garant gestaan tot 2006 en voor alle medewerkers, die dat wilden, de beroepsopleiding gefinancierd. Dit in lijn 
met de voorwaarden die door de gemeente zelf werden gesteld: aanbieden opleidingen en aanbieden van 
arbeidscontracten passend bij de wens te professionaliseren. 

Correspondentieadres: 
Postbus 59, 5660 AB  Geldrop 
Tel: (040) 2868912 
E-mail: directie@psw-geldrop-mierlo.nl 



2 

 
De nieuwe organisatie, destijds Peuterspeelzaalwerk Geldrop genaamd, heeft op slagvaardige en 
daadkrachtige wijze invulling gegeven aan ambitieniveau 2 ( spelen, ontmoeten, ontwikkelen, volgen en 
ondersteunen) door middel van: 
• Het optimaliseren van de kwaliteit betreffende het pedagogisch handelen; 
 
• Samenwerkingsverbanden aan te gaan met de belangrijkste partners binnen de keten rondom het          

jonge kind. 
 

In de praktijk houdt dat in dat er veel geïnvesteerd is/wordt in bijscholing en trainingen van onze leidsters, 
participatie in de 4 buurtnetwerken in Geldrop-Mierlo en de Stuurgroep.  

 
Verder is er een intensieve samenwerking met: 
• De Thuiszorg in Geldrop en Helmond:  

Zij maken onderdeel uit van onze zorgstructuur en wekelijks bezoeken hun OKZ-verpleegkundigen 
de acht speelzalen voor opvoedingsondersteuningsvragen van ouders. 

• Het basisonderwijs: 
Aan de hand van periodieke observaties van alle peuters worden de gegevens overgedragen aan alle 
basisscholen en er vindt uitwisseling plaats tussen de leidsters van onze speelzalen en de 
leerkrachten van de onderbouw. 
 

Na een succesvolle fusie in januari 2006 met de twee Mierlose speelzalen is deze samenwerking ook in Mierlo 
inmiddels gerealiseerd. 
 
Wij waren trots op een gemeente die oog had voor het maatschappelijke belang van een kwalitatief goede en 
betaalbare voorschoolse voorziening en wij hebben dat regionaal uitgedragen. 
Opmerkingen tijdens de recente begrotingsbespreking vanuit de Raad in de trant van: 
“verhoog de ouderbijdrage maar, sluit groepen of speelzalen“en zelfs “ga maar weer vrijwilligers invoeren” 
geven, ruim drie jaar later, eerder een beeld weer van een onbetrouwbare gemeente en staan ook haaks op 
landelijke ontwikkelingen in de wetgeving en ideeën van grote landelijke partijen met betrekking tot 
voorschoolse voorzieningen. 
De suggestie om goedopgeleide leidsters de WW in te sturen is in deze context wel heel bedenkelijk. 
 
Wellicht dat u onvoldoende op de hoogte bent van landelijke ontwikkelingen. 
Hierbij een korte toelichting: 
 
Regelgeving: 
• De WMO: 
Kinderen een kans te geven om met andere kinderen op te groeien en zich spelenderwijs te ontwikkelen in een 
vertrouwde en veilige omgeving en een samenleving waarin ouders worden ondersteund bij hun 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Dat is de missie van het peuterspeelzaalwerk en die 
sluit naadloos aan bij de doelen van de WMO. 
 
• Initiatiefwetsvoorstel “Kinderopvang en Ontwikkelingsstimulering” van Mariëtte Hamer, PvdA: 
Dit wetsvoorstel pleit vanuit de optiek van het Peuterspeelzaalwerk voor de invalshoek waarbij de 
ontwikkelingsstimulering van het kind centraal komt te staan. 
Er zijn 3 belangrijke motieven voor dit wetsvoorstel: 
1- in het belang van de samenleving de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen; 
2- dat zoveel mogelijk kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen; 
3- Een basisvoorziening die toegankelijk is en blijft voor alle kinderen. 
 
Verkiezingen: 
Bij de komende verkiezingen speelt het jonge kind en zijn ouders een grote rol in diverse 
verkiezingsprogramma’s. 
Ook komen zaken aan de orde in het kader van taalachterstand en opvoedingsondersteuning. 
Zoals de items: 
“Gratis Kinderopvang en voorschoolse voorzieningen” (N.v.t.) 
“De taaltoets voor peuters”(VVD) 
“Verplichte speeltijd voor kinderen vanaf drie jaar (CDA) 
   
 
 



3 

Algemene landelijke gegevens betreffende het peuterspeelzaalwerk 
 
Van alle ouders met jonge kinderen maakt 62 % gebruik van een peuterspeelzaal. 
Dit geeft aan dat de peuterspeelzaal hoog gewaardeerd wordt door ouders. 
 
De ouderbijdragen zijn de laatste jaren drastisch gestegen. 
Het lijkt erop dat voor groepen met lagere inkomens de hoogte van de bijdrage een belemmering is voor 
deelname. Zo zien we dat Peuterspeelzaal Yasmein in tegenstelling met andere speelzalen een zeer lage 
bezetting heeft.  
 
Economisch rendement van de speelzaal op de langere termijn wordt onderschat: 
Onderzoek heeft aangetoond dat kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen positieve effecten hebben voor 
alle kinderen en m.n. voor kinderen uit achterstandgroepen. 
Economen hebben aangegeven dat de winst van een speelzaal op korte termijn besparingen oplevert voor het 
onderwijssysteem en voor de langere termijn doorgeefeffecten op de volgende generatie en daardoor hogere 
opbrengsten dan andere overheidsinvesteringen, zoals sport. 
 
 
Tot slot: 
Het bestuur van het peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo: 
1. Heeft op verzoek van uw raad een nieuwe organisatie opgebouwd en geprofessionaliseerd; 
2. Heeft op verzoek van uw raad de fusie met de Mierlose peuterspeelzalen gerealiseerd; 
3. Heeft op verzoek van uw raad de ouderbijdragen de afgelopen jaren steeds verhoogd. In Mierlo met 
68% en in Geldrop met 20%. 
Het bestuur van het peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is niet gevraagd of de beoogde bezuiniging haalbaar 
is, niet gevraagd wat de gevolgen voor ouders en medewerkers is. 
 
Het bestuur van het peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo constateert dan ook: 
1. Dat de gemeenteraad geen betrouwbare partner is en dat er geen consistent beleid wordt gevoerd; 
2. Dat de gemeenteraad afziet van een toekomstvisie op het peuterspeelzaalwerk en hiermee bewust 

eerdere investeringen teniet doet; 
3. Dat de gemeenteraad een korte termijnvisie heeft en ad hoc beslissingen neemt gevoed door louter 

financiële argumenten ten koste van inhoud en ten koste van de visie op het jeugdbeleid. 
 
Mede namens de ouderraad vragen wij u uw voorgenomen besluit terug te draaien: Laat zien dat ook deze 
Raad vanuit visie handelt en betrouwbaar is. 
 
Het is nog niet te laat!  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo 
 
 
Mw. D. van der Linden 
Voorzitter. 
 




