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Geachte meneer, 

 
In antwoord op uw brief van 10 september 2013 vindt u hieronder de 
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over het voornemen tot fusie 
van SPH en Mikz. 
 
Vraag 1 
Wat is de rol/positie van de gemeente in dit proces en wie is de verantwoordelijke? 
 
Antwoord  
In het proces om te komen tot een verdere vorm van samenwerking is er sprake 
van twee partijen: Mikz en SPH. De verantwoordelijkheid ligt ook bij deze partijen. 
De gemeente is wel betrokken bij dit proces. De reden hiervoor is dat de gemeente 
het peuterspeelzaalwerk subsidieert, zowel bij SPH als bij Mikz. De gemeente is 
verantwoordelijk voor een voorschools aanbod voor doelgroepkinderen. Dit VVE-
aanbod  bestaat voornamelijk bij de peuterspeelzalen, die grotendeels onder SPH 
vallen. Daarnaast zijn er enkele locaties die onder Mikz vallen. Ook zij bieden een 
voorschools programma aan doelgroepkinderen. De verantwoordelijkheid van de 
gemeente is dat er een voldoende en kwalitatief goed voorschools aanbod blijft. De 
gemeente is daarom betrokken bij het proces om te komen tot een intensievere 
vorm van samenwerking.  
 
Vraag 2 
Wie stuurt aan op de fusie, en is de fusie de enige mogelijkheid om de subsidie 
niet in gevaar te laten komen? 
 
Antwoord  
U stelt in uw vraag dat er al  sprake is van een mogelijke fusie. In enkele 
besprekingen tussen Mikz, SPH en de gemeente is steeds gesproken over de 
mogelijkheid om te komen tot een verdergaande samenwerking tussen Mikz en 
SPH waarbij niet is uitgesloten dat deze samenwerking uiteindelijk zou kunnen 
leiden tot een fusie. Het uitgangspunt is dus nadrukkelijk het onderzoek naar een 
mogelijke vorm van samenwerking die zou kunnen uitmonden in een fusie. Ook 
hier geldt weer – het wordt nogmaals benadrukt – dat de inhoud (het bieden van 
een kwalitatief goed voorschools aanbod,  met name voor doelgroepkinderen) 
leidend is. Dat daarbij economische aspecten worden meegewogen, ligt voor de 
hand. 
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Een en ander past binnen de door het Rijk ingezette harmonisering van 
voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Het sluit ook aan op 
de ontwikkelingen die er in de gemeente zijn om het kind centraal te stellen en een 
optimale, doorgaande leerlijn te realiseren. De verwachting is dat de verdergaande 
samenwerking leidt tot een vergroting van de continuïteit, de effectiviteit en de 
efficiency van het voorschoolse aanbod. Er kan beter op maatschappelijke 
ontwikkelingen worden ingespeeld. Ook is er een financieel voordeel voor ouders  
doordat meer ouders gebruik kunnen maken van de regelingen vanuit de Wet 
Kinderopvang. Zoals bekend wordt er bezuinigd op de subsidies die de gemeente 
verstrekt en is aan de organisaties gevraagd na te denken over 
bezuinigingsmaatregelen, onder andere door meer samenwerking.  
 
Vraag 3 
3.1 Waarom is een fusie noodzakelijk, is hier onderzoek naar gedaan? 
- wat moet het resultaat zijn van een fusie of welk probleem wordt opgelost? 
3.2 Zijn er ook andere mogelijke fusiepartners betrokken in het onderzoek? 
-zo ja, welke organisaties? 
-zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
3.1 Het antwoord hierop is bij de beantwoording van vraag 2 al deels aan bod 
gekomen. Het resultaat van de intensieve samenwerking, is een borging van het 
kwalitatief goede voorschoolse aanbod dat er nu al is, met minder middelen en 
meer mogelijkheden om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  
Heel concreet kan intensieve samenwerking leiden tot: 

- betere spreiding van doelgroepkinderen; 
- een ook voor de ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal 

inkomensafhankelijke bijdrage; 
- meer uitwisselbaarheid van personeel; 
- de mogelijkheid tot het bijeenbrengen van de deskundigheden van beide 

organisaties en,  
- de mogelijkheid tot het efficiënter gebruik van huisvesting.  

 
3.2 Scala is bij het proces betrokken en er  worden afspraken gemaakt  over het 
inhoudelijke aanbod van de speelleerplekken, waarmee een doorgaande lijn 
gerealiseerd wordt.Ook stichting De Biezen is belanghebbende in deze daar zij 
onroerend goed bezitten dat gebruikt wordt door SPH.  
 
Op korte termijn zal door het college (de portefeuillehouder) een gesprek worden 
geïnitieerd met de betrokken partijen (SPH, MIKZ, Scala). Hierin zal nogmaals 
benadrukt worden dat het uitgangspunt van de gemeente is om op basis van reeds 
genoemde argumenten de mogelijkheid tot nauwe samenwerking verder te 
onderzoeken. In dit proces wordt vanuit de gemeente ook zorgvuldig gekeken naar 
de financiële consequenties hiervan.    
 
Onderdeel van het samenwerkingsproces is het opstellen van een inhoudelijk 
document dat als grondslag moet dienen voor harmonisatie in de voorschool. Het 
proces moet leiden tot: 

- integratie van peuteropvang met dagopvang en het tot stand komen van 
geïntegreerde speelleerplekken; 

- integratie van het ontwikkelingsgericht werken voor kinderen; 
- opvoedingsondersteuning aan ouders.  
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Vraag 4 
Behoort fusie van SPH met een andere partner dan Mikz tot de mogelijkheden? 
 
Antwoord 
Er is een aantal redenen waarom Mikz in eerste instantie de meest logische 
samenwerkingspartner is voor SPH. Mikz verzorgt een groot deel van het aanbod 
van kinderopvang binnen de gemeente, is werkzaam voor dezelfde leeftijdsgroep,  
heeft ook al peuterspeelzaalwerk en werkt ook met het voorschoolse aanbod voor 
de doelgroepkinderen.  
 
 
Vraag 5 
Is het college bereid ook andere opties van samenwerking bv. met Scala een kans 
te geven? 
 
Antwoord 
Andere opties van samenwerking worden zeker niet uitgesloten. Belangrijkste voor 
ons hierbij is dat  gaat het om de beste ontwikkelingskansen voor de kinderen. Het 
is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor een kwalitatief 
goed voorschools aanbod voor de doelgroepkinderen, een doorgaande leerlijn en 
het maken van afspraken over de resultaten. Dit kan niet zonder samenwerking 
met het onderwijs. 
 
Tot slot 
De fase waarin de gesprekken tussen beide organisaties zich bevinden - brengt 
veranderingen en onzekerheden met zich mee. Dit, en de daarop volgende 
integratie, is voor alle betrokkenen op alle niveaus binnen de organisaties een 
ingrijpend en gevoelig proces dat gepaard gaat met de nodige onzekerheden. U 
kunt er van op aan dat steeds het belang van het jonge kind voorop staat en dat de 
verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van de VVE hierin leidend 
zijn. Dit is ook bepalend voor de (toekomstige) subsidiëring.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 

 


