
 

Vraag: Reactie 

1.2 
Gemeente is verhuurder en uitbater van het 
gebouw, ligt deze verantwoordelijkheid indien 
er mankementen en of bijzonderheden zijn bij 
gemeente of gaat men dit op verloop van tijd 
uitbesteden aan bijvoorbeeld een 
(Weller/Heton etc) 
 

 
Het voornemen is om dit project volgens het  
DBMO-concept in de markt te zetten. Dat 
betekent onder andere dat de realisatie en 
exploitatie aan één partij wordt gegund. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
exploitatieperiode van 10 jaar. 

1.2.1 betrokken partijen 
Financiële middelen worden beschikbaar 
gesteld voor benodigde maatschappelijke 
huisvesting, bedoelen ze hier een soort 
multifunctioneel gebouw?  
 
 
Welke andere uitbaters komen nog meer in het 
IKC?  
 
Welke financiële middelen? 
 
 
 
 
Welke financiële middelen worden er 
beschikbaar gesteld voor eventuele kindpartner 
 

 
De gemeente stelt de middelen beschikbaar 
om de huivesting als voorziening te realiseren 
met als basis de voorzieningen waar zij vanuit 
haar  publiekrechtelijke taken voor  
verantwoordelijk is. 
De nieuwe voorziening, het IKC,moet onderdak 
gaan bieden aan de school en de kindpartners. 
Zoal eerder aangegeven alleen finaciële 
middelen die de gemeente vanuit haar 
publiekrechtelijke taak voor haar rekening 
dient te nemen.XXXXX 
 
Alleen de financiele middelen die de gemeente 
vanuit haar publiekrechtelijke taak voor haar 
rekening dient te nemen. 

2.2 doelstelling  
Men spreekt van POV/BSO en mogelijke KDV, 
in eerdere stukken heb ik ook TSO gelezen is 
dit ook van toepassing en in welke vorm wordt 
dit dan toegepast (gezonde basisschool idee of 
alleen begeleiding in activiteiten) 
 

 
De vormen en type opvang dient aan te sluiten 
bij de visie van de school en vraag vanuit de 
‘markt’. Het is aan de kindpartner om te 
overwegen welke vormen van opvang men wil 
aanbieden. Het minimum is POV/BSO 

2.4 Toekomstige gebruikers  
Wie zijn de huidige medegebruikers/partners 
van de school? 
 
 
Zijn er straks mogelijkheden voor medegebruik 
van de schoolruimtes?  
 

 
Peuteropvang en buitenschoolse opvang. 
De peutervang is gehuisvest in het buurthuis en 
de buitenschoolse opvang in de school. 
 
Ja, voor het medegebruik van ruimtes zijn er 
altijd mogelijkheden. De school staat open voor 
het delen van ruimte. 
 

2.5.1 noodzaak keuze kindpartner 
In het belang van de doorgaande lijn is 
kinderopvang 0-2 jaar niet weg te denken 
binnen een IKC, welke visie en missie heeft het 
IKC hierin? 
 

 
Het is aan de (toekomstige) partners binnen 
het Kindcentrum om een gezamenlijke visie te 
ontwikkelen.  
 
 



Welke visie heeft basisschool de Verrekijker op 
het gebied van de opvang van kinderen en de 
totale opvoedings-en leertrajecten van de 
kinderen? 
 
Men dient rekening te houden met eventuele 
extra aanpassingen in het gebouw / vergunning 
aanvraag etc. alvorens men kan starten, KOV 
heeft andere wetgeving dan POV. 
 

BS de Verrekijker heeft haar visie neergelegd in 
het Koersplan. 
 
 
 
Het is evident dat het gebouw moet voldoen 
aan de regelgeving en dat men voor de 
ingebruikname beschikt over de vereiste 
vergunningen. Om achteraf fouten te 
voorkomen is het daarom belangrijk een 
partner te hebben bij het opstellen van het 
programma van eisen. 

2.5.3. wat wij vragen 
Kunnen wij het koersplan van basisschool de 
Verrekijker ontvangen? 
 
Welke doelstellingen zijn hierin opgenomen?  
 
Wordt bij de peuteropvang ook gedacht aan 
het aanbod voorschoolse educatie?  
 
Hoort bij de TSO ook een beweegaanbod en 
lunch conform de gezonde basisschool 
 

 
Als u wordt uitgenodigd voor de volgende fase 
van dit proces wordt het koersplan verstrekt. 
 
Zie het koersplan 
 
VVE is onderdeel van de uitvraag. 
 
 
Dat wordt de partners van het KC gezamenlijk 
bepaald 
 

2.7 Design en Build 
Hoe ziet men medegebruik ruimtes, gebruik 
van elkaars materialen etc. voor zich? Gesloten 
beurzen? 
 

 
In principe zullen de kernpartners van het 
Kindcentrum zonder verrekening van kosten 
gebruik maken van elkaars ruimte, binnen de 
mogelijkheden van het primaire gebruik van die 
ruimte. Als het medegebruik leidt tot extra 
kosten bv poetskosten zullen deze worden 
aangerekend. 

2.10 Huurprijs 
Er is geen Peuteropvang meer alle partijen 
vallen onder Kinderopvang waarom is hierin 
een verschil in huurprijs? 
 

 
De gebruikte tarieven zijn conform de landelijke 
norm voor peuteropvang, maar nog afhankelijk 
van het programma van eisen. In de volgende 
fase kan in gezamenlijkheid, inhoudelijk bezien 
worden welke keuzes gemaakt worden 
hiervoor. 
 

3.1 Algemeen 
Over welke schadevergoeding en hoogte van 
het bedrag praten wij hier? 
 

 
Een schadevergoeding waar een contractant 
recht op zou hebben bij het voortijdig 
beëindigen van de opdracht. 
 

Daarnaast zijn we benieuwd naar de ambitie 
van de planning van het bouwproject. Wanneer 
verwachten jullie dat de school gereed zal zijn? 

De ingebruikname is gepland op 1 augustus 
2023 

  
 

 


