MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
De raad van de gemeente Langedijk, in vergadering bijeen op dinsdag 22 maart 2016
Constaterende dat:
 Op 15 maart 2016 het faillissement is uitgesproken over Stichting Voorschool Langedijk (SVL), een
gewaardeerd partner van de gemeente Langedijk bij de uitvoering van gemeentelijke taken inzake de vooren vroegschoolse educatie mede gericht op taal , sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind
én belangrijkste aanbieder op het gebied van peuterspeelzaalwerk in Langedijk.
 De aangestelde bewindvoerder de activiteiten van SVL met onmiddellijk ingang beëindigd heeft waardoor
ouders en kinderen maar ook de gemeente geconfronteerd worden met een situatie van discontinuïteit in
opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk.
 Vanwege de gemeente in samenwerking met Stichting Kinderopvang Langedijk en de betrokken
schoolbesturen gezocht is naar oplossingen gericht op spoedige continuering van de opvang, voorschoolse
educatie en peuterspeelzaalwerk.
 In het visiedocument “De route naar een Integraal Kindcentrum” is vastgelegd dat de gemeente Langedijk en
haar partners nastreven dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar een op hen toegesneden
ononderbroken aanbod krijgen, op het gebied van spel, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling;
Overwegende dat:
 Het gemeentebestuur regie voert op het beleidsterrein peuteropvang met VVE- en Sociaal Medische
indicatie.
 Het gemeentebestuur continuïteit in de opvang en educatie belangrijk vindt.
 Het gemeentebestuur in het kader van het beleid inzake IKC’s het belang onderschrijft van een volledig
jaarrond aanbod voor 0 – 12-jarigen, inclusief kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, voor-, tussenen buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk,
 De pedagogische meerwaarde ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind in al haar facetten
waarbij de samenwerkende partners in de IKC’s deze op elkaar afstemmen.
 Het gemeentebestuur uitspreekt in iedere dorpskern te streven naar een integraal en volledig aanbod
Roept het college op:
1. Dusdanige actie te ondernemen dat op korte termijn het peuterspeelzaalwerk in alle kernen wordt
gecontinueerd en de raad over de resultaten hiervan te informeren uiterlijk tijdens de raadsvergadering van
19 april 2016.
2. Zorg te dragen voor een adequate invulling bij alle toekomstige IKC’s in Langedijk conform de hiervoor
vastgestelde kaders, wat in ieder geval betekent dat in elk IKC, te beginnen in Oudkarspel, een volledig
jaarrond aanbod voor 0 – 12-jarigen, inclusief kinder- en peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie,
voor-, tussen- en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk naast kinderopvang, te allen tijde wordt
gewaarborgd.
3. De raad uiterlijk op 1 juni 2016 te informeren over de uitvoering van bovengenoemde facetten van het
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in het schooljaar 2016 - 2017.
En gaat over tot de orde van de dag.
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