INGEKOMEN
Gemeente_V^enswaai^_
2.3 JUN 2011
Team: ^WO

Nr.:

imkjMAi^Gemeente Valkenswaard
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
De Hofnar 15
5 5 5 4 DA Valkenswaard

Datum:
Betreft:
CC:

Secr.:

"tijjl h/t

Üaad

Valkenswaard, 22 juni 2011
Buitenschoolse opvang Kinderopvang Kids World
Gemeenteraad

Geacht college,
Met verbazing ontvingen wij het bericht dat de buitenschoolse opvang (BSO) van Kids
World gaat stoppen. Als betrokken ouders volgen wij sinds begin 2008 de ontwikkeling
met betrekking t o t de nieuwe huisvesting op de voet.
Door het niet goedkeuren van de plannen aan de Luikerweg 110 te Valkenswaard en het
niet verlengen van de tijdelijke ontheffing aan de Klappermanstraat 8 te Valkenswaard is
er een capaciteit probleem in de huisvesting ontstaan waardoor er geen ruimte meer is
voor opvang voor onze kinderen. Nu blijkt ook dat er bij de andere BSO-aanbieders geen
of niet voldoende plaats is voor alle 58 kinderen die nu bij Kids World zitten of die daar
dit jaar nog naartoe zouden gaan. De grootste aanbieder biedt ook geen flexibele
contracten, zoals bij Kids World wel het geval is, en daarbij vragen zij veel hogere
kosten. Naast een uurtarief w a t gemiddeld 3 0 % hoger is worden w e ook gedwongen te
betalen voor uren die w e niet nodig hebben. De kosten zijn dus 4 x zo hoog als w a t
eigenlijk noodzakelijk is. Onze vraag is dus, waar gaan onze kinderen vanaf de komende
zomervakantie naar toe en kunnen w e dat als ouders nog bekostigen?
Wij als ouders zien BSO niet als een markt maar als een basisvoorziening die zeker
binnen een gemeente als Valkenswaard, welke pretendeert een sociaal beleid te hebben,
in voldoende mate aanwezig dient te zijn. Op deze manier wordt het ons als ouders
moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt om aan het arbeidsproces deel te nemen.
Daarom deze noodkreet aan u ü !
Wij willen u dus vragen om met spoed mee te denken over een snel toe te passen
oplossing voor dit voor ons groot BSO probleem. Daarom stellen w e voor om met een
groep afgevaardigde ouders een gesprek aan te gaan om de mogelijke opties te bekijken.
Wij vernemen graag spoedig hierover u w reactie.

Deze brief is opgesteld namens alle ouders van Kids World die deze brief ondertekend
hebben, uw reactie kunt u sturen naar het secretariaat vande ouderraad waarin alle
ouders vertegenwoordigd zijn, Vierianderhof 1, 5551 XK Valkenswaard of
or.kidsworld@gmail.com.
Met vriendelijke groet.

De ouders van Kids World

