Motie van afkeuring
Ingediend door:
De gemeenteraad van Langedijk bijeen in vergadering op 19 april 2016

Kennis genomen hebbend van:
- De mededelingen gedaan door college op bijeenkomst vorming IKC Oudkarspel op 10
februari jl. ;
- De memo aan de gemeenteraad van 11 februari jl. over één aanbieder opvang 0 – 12 jarigen
IKC Oudkarspel en alle IKC ’s in Langedijk;
- De brief van directie Stichting Voorschool Langedijk van 16 februari jl. dat zij als specialist
opvang 2 en 3 jarigen niet opeens 0 – 12 jarigen aanbod konden gaan doen;
- De selectiecriteria opgesteld als bijlage technische vragen forum 1A 8 maart jl. waarbij
gemeld om met één partij opvang 0 – 12 jarigen te gaan invullen;
- De selectiecriteria zoals vastgesteld door het College op 29 maart jl.
Gehoord hebbende:
- De mededelingen van college in raadsvergadering 16 februari jl. waarbij verwezen werd naar
memo 11 februari om met één aanbieder in zee te gaan;
- De mededelingen van portefeuillehouder onderwijs tijdens behandeling forum 1A op 8 maart
jl. waarbij op diverse momenten gesteld werd dat er zonder kaders van raad en college met
één aanbieder verder gegaan zou worden bij IKC’s ;
- De inspraak en brieven en mails van diverse ouders van peuters in Langedijk waaruit bleek
dat 280 peuters zonder de vertrouwde opvang kwam te zitten;
- Mondelinge beantwoording op 22 maart jl. van vragen conform art 40 van het RvO en door
Kleurrijk Langedijk gestelde vragen;
Gelezen hebbende:
- Schriftelijke beantwoording op de op 21 maart jl. gestelde RVO art. 40 vragen van de fractie
van Kleurrijk Langedijk;
- De op 22 en 29 maart jl. door College vastgestelde en inhoudelijk veranderde
Toetsingsinstrument Kinderopvang IKC Oudkarspel;
Spreekt zijn afkeuring uit over het sinds 10 februari 2016 steeds wijzigen van de geldende
spelregels door het college van B&W en het door het college van B&W onvolledig en onjuist
informeren van de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties van:

