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De raad van de gemeente Valkenswaard
Postbus 10 100
5550 CA VALKENSWAARD

Bij antwoord vermelden:
JBG.5.00.38448

Behandeld door:
OW
Telefoon: 020-6518888
e-mail: ow.wagenaar@das.nl

Datum:
19 maart 2010
Fax: 020-6968878

Betreft: Carolusdreef 144 kinderdagverblijf

Geachte dames en heren,
Inzake bovengenoemd onderwerp behartig ik de belangen van de heer M.H.J. Wijers en de heer
J. den Hertog wonende cq praktijkhoudende aan respectievelijk Carolusdreef 142 en Carolusdreef 146 te Valkenswaard.
Uw gemeenteraad heeft zich in het verleden reeds meermalen uitgesproken dat aan de illegale
situatie met betrekking tot het kinderdagverblijf een einde moet komen. Hoewel het college van
B & W de exploitant heeft aangeschreven om de illegale situatie te beëindigen, lijkt het er op dat
het college het bij woorden wil laten en niet tot daden wenst over te gaan.
Het is daarom dat ik mij tot uw raad wendt en verzoek het college te wijzen op de belangen van
mijn cliënten, hetgeen er toe moet leiden dat uiterlijk 23 juli 2010 de illegale situatie is beëindigd.
Hoogachtend,
DAS—

.Wagenaar
Bijlage:
* Algemene brief
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Geacht college,
Tot mij wendden andermaal de heren Wijers en Den Hertog inzake bovengenoemde kwestie.
Cliënten zonden mij een kopie van uw voornemen tot verlenging van de begunstigingstermijn
inzake het kinderdagverblijf. Kennelijk is het voornemen ontsproten aan een verzoek van de gemachtigde van de exploitant, welke verzoek overigens aan de stukken ontbrak.
Cliënten kunen zich niet verenigen met uw vernemen om navolgende redenen.
Op geen enkele wijze is het verzoek tot verlenging gemotiveerd. De exploitant heeft niet eens
gereageerd op uw verzoek om een toelichting te geven. Dit had al voldoende reden voor uw college moeten zijn om het ongemotiveerde verzoek af te wijzen.
In dezen wijs ik er nog op dat de illegale situatie reeds jarenlang voortduurt. Uw college is reeds
meermalen door de raad van uw gemeente gedwongen handhavend op te treden. Het lijkt er op
dat u geen gevolg wilt geven aan hetgeen de meerderheid van de gemeenteraad u heeft opgedragen.
Het feit dat uw college thans kort na de gemeenteraadsverkiezingen en nog voor de installatie
van een nieuw college van burgemeester en wethouders een controversieel besluit neemt, doet
vermoeden dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen de exploitant en uw college.
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Verder merk ik op dat er geen enkele reden kan zijn om in te stemmen met de verlenging van de
begunstigingstermijn. Namelijk uw college heeft de exploitant in maart 2009 al geadviseerd geen
nieuwe kinderen meer aan te nemen. De exploitant wist toe al dat de locatie moest worden verlaten. In maart 2009 is dit door u bevestigd. De exploitant heeft voldoende gelegenheid en tijd gehad om de overeenkomsten met de ouders op te zeggen. Dat de exploitant hier niet toe overgegaan is, moet de exploitant worden aangerekend en kan geen reden zijn om tot verlenging van de
begunstigingstermijn over te gaan.
Niet gebleken is dat de exploitant inspanningen heeft verricht elders voor opvang zorg te dragen,
dan wel de contracten met de ouders op te zeggen. Ook is niet gebleken dat de exploitant gezocht
heeft naar alternatieve mogelijkheden van opvang. Te denken valt aan het tijdelijk elders ruimte
huren dan wel tot het plaatsen van zogenaamde BSO boxen.
Gebleken is dat de exploitant op de eigen website geen informatie aan de belangstellenden over
op handen zijnde sluiting van het kinderdagverblijf. Sterker nog de website heeft de intentie om
nieuwe kinderen aan te nemen.
Verder blijkt dat uw college op de gemeentelijke site onder kinderdagverblijven geen informatie
geeft over de opgelegde aanschrijving. Ook uw gemeente blijft aldus in gebreke.
Al met al kan er geen enkele valide reden worden aangevoerd om in te stemmen met de verlenging.
Vaststaat wel dat cliënten reeds jaren overlast ondervinden van de illegale situatie. Nu vaststaat
dat het besluit tot afgifte van de bouwvergunning aan de exploitant van het kinderdagverblijf onrechtmatig is geweest, stel ik uw gemeente aansprakelijk is voor alle schade die cliënten hebben
geleden, lijden en nog zullen lijden. Aangezien uw college kennelijk ook geen gevolg wenst te
geven aan een besluit van de raad, wordt tevens overwogen de leden van uw college persoonlijk
aansprakelijk te stellen.
Namens cliënten verzoek ik de begunstigingstermijn niet te wijzigen en vast te houden aan de
einddatum 23 juli 2010.
Een kopie van dit schrijven zend ik teven aan de raad van uw gemeente.
Hoogachtend,
DAS
Dhr. mr. O.W.Wagenaar

