Er is geen huurcontract tussen de gemeente en VCO Sterrenpalet. Mogelijk kan argument
1.c.4 in het raadsvoorstel over onderwijshuisvesting hierover enige verwarring scheppen.
Daarom hieronder een toelichting.
Argument 1.c.4. luidt als volgt: ‘Deze investeringen worden met een huurovereenkomst
tussen de gemeente en het schoolbestuur vergoed. Het schoolbestuur sluit weer een huuren exploitatieovereenkomst af met de betreffende kinderopvangorganisatie. Deze lijn is
ingezet bij twee projecten in Eibergen. Door deze lijn te formaliseren worden
schoolbesturen en kinderopvangcentra in de toekomst gelijk behandeld.’.
De zin ‘deze lijn is ingezet bij twee projecten in Eibergen’ kan enige verwarring opleveren.
Zoals het argument nu opgeschreven is, ontstaat de indruk dat er al huurovereenkomsten
bestaan tussen de gemeente en schoolbesturen. Met de zin ‘deze lijn is ingezet bij twee
projecten in Eibergen’ wordt in dit geval gedoeld op de afspraken tussen de schoolbesturen
en kinderopvangorganisaties, en niet op de overeenkomsten tussen gemeente en
schoolbesturen. We willen overigens wel afspraken gaan maken met schoolbesturen als
voorfinanciering aan de orde is, zoals hieronder toegelicht.
Het Sterrenpalet in Eibergen (geen voorfinanciering)
Het Sterrenpalet in Eibergen wordt een integraal kindcentrum. De gemeente heeft echter
geen bijdrage geleverd aan de voorfinanciering van de ruimte voor de kinderopvang, omdat
het schoolbestuur dit gedeelte zelf voor eigen rekening heeft genomen en afspraken heeft
gemaakt met de kinderopvang over huur- en exploitatielasten. Omdat de gemeente geen rol
heeft gespeeld bij de voorfinanciering, is er geen overeenkomst tussen gemeente en
schoolbestuur.
Het Simmelink in Eibergen (wel voorfinanciering)
Het Simmelink in Eibergen is een lopend project voor een integraal kindcentrum. Er is een
intentieovereenkomst gesloten tussen het schoolbestuur van het Simmelink en de
kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken gemaakt over huur- en exploitatielasten. Omdat
beide organisaties geen middelen hebben om de benodigde kinderopvangruimte te
financieren, zullen wij u binnenkort via een raadsvoorstel vragen om een krediet beschikbaar
te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Simmelink inclusief kinderopvangruimte.
Hier komt voorfinanciering van de kinderopvangruimte door de gemeente voor het eerst aan
bod. Over de voorfinanciering en aflossing zal een overeenkomst gesloten worden tussen
gemeente en schoolbestuur.

