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p.a. Hofnar 15,
Valkenswaard.
Betreft: Vragen artikel 41.

Valkenswaard, 10 januari 2011

Onderwerp: subsidietoekenning peuterspeelzalen.

Geacht college,
Naar wij hebben vernomen is in de geactualiseerde staat van inkomensoverdrachten met betrekking tot
subsidies 2011 ook een bezuiniging opgenomen van 10 % met betrekking tot de peuterspeelzalen. Uit
informatie is ons gebleken dat tijdens ambtelijke voorgesprekken aangegeven zou zijn dat de Stichting
peuterspeelzalen ontzien zou worden bij de 10% bezuiniging, mede gezien het feit dat het hier om
jeugd gaat. In het kader met betrekking tot de zorgvuldigheid in de omgang met de Stichtingen hebben
wij de volgende vragen:
1. Is tijdens de voorbesprekingen met de Stichting Peuterspeelzalen aangegeven dat de
bezuiniging van 10% op de professionele instellingen niet zou gelden voor de Stichting
Peuterspeelzalen?
2. Zijn dergelijke uitlatingen opgenomen in gespreksnotities?
Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van de gespreksnotities van de besprekingen met de
Stichting Peuterspeelzalen.
3. Indien ambtelijk dergelijke toezeggingen gedaan zijn, kunt u dan aangeven op grond waarvan
ambtenaren deze uitspraken gedaan hebben? Acht uw college zich gebonden aan dergelijke
ambtelijke uitspraken? Zo ja, bent u dan bereid een correctie op de subsidie te overwegen, zo
nee, hoe denkt u dan in de toekomst te voorkomen dat dergelijke uitspraken gedaan worden?
4. Bij een aantal professionele instellingen zoals Hofnar, Draaikolk is de bezuiniging uiteindelijk
toegepast op de “beïnvloedbare” kosten. Is dit eveneens het geval bij de peuterspeelzalen?
Kunt u aangeven hoe u tot het bezuinigingsbedrag bij de Stichting Peuterspeelzalen gekomen
bent?
5. Voor de Stichting Peuterspeelzalen komt de bezuiniging als een onaangename verrassing gelet
op de eerdere ambtelijke uitspraken. De Stichting kan in de problemen komen omdat op basis
van de eerdere uitspraken al verplichtingen aangegaan zijn. Bent u bereid met de Stichting
hieromtrent in overleg te treden en deze problemen op te lossen?
Met vriendelijke groeten
Mevr. M-T Maas - Jacobs
PvdA-fractie

