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Boxmeer 01-10-2012,
Beste ouders/verzorgers van de peuters van alle peutercentra van KOKOplus,
Middels dit schrijven wil ik u allen informeren over het volgende:
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt is in de Gelderlander een bericht geplaatst m.b.t. de sluiting
van 3 locaties van KOKOplus. ( peutercentrum Sambeek, Vortum Mullem en Boxmeer bij basisschool het
Ogelijn
Ik betreur het ten zeerste dat u dit bericht via de krant hebt moeten vernemen, dit was beslist niet de
bedoeling, komende week zou iedereen hierover geïnformeerd worden via een brief. Ouders van de
desbetreffende locaties waren al uitgenodigd voor een infoavond op 1 en 2 oktober.
Wethouder Hendriks heeft ons nadrukkelijk verzocht om deze informatie pas na 27 september naar alle
ouders/verzorgers te communiceren.
Vorig jaar november heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de subsidie voor het
peuterspeelzaalwerk, gefaseerd, in 3 jaar tijd, af te bouwen tot nul. Eind vorig jaar hebben wij alle
ouders/verzorgers hierover al geïnformeerd. KOKOplus heeft voor de zomervakantie al het bedrijfsplan
“Toekomst KOKOplus” toegestuurd ter informatie aan wethouder Hendriks.
In het plan was opgenomen dat KOKOplus door afbouw van de subsidie genoodzaakt was 3 locaties te
sluiten, met de gevolgen dat er dan ook pedagogisch medewerkers voor ontslag in aanmerking zouden
komen. KOKOplus had al eerder aangegeven dat als de subsidie afgebouwd zou worden, dit de gevolgen
zouden zijn. KOKOplus heeft vorig jaar hier ook het onderwijs en de dorpsraden al bij betrokken. Begin dit
jaar is nog een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente, helaas heeft ook dit weinig opgeleverd.
Op 3 september heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Hendriks om het bedrijfsplan te
bespreken. Dit op verzoek van de wethouder, daar zij voorafgaande aan het sluiten van locaties,
geïnformeerd wilde worden. Het actieplan lag toen al klaar om alle ouders/verzorgers te informeren in de
week van 10 september. Op 4 september verbaasde het ons dat wij een telefoontje van de ambtenaar , in
opdracht van wethouder Hendriks kregen, of wij het sluiten van de locaties nog niet wilde communiceren
met de ouders/verzorgers omdat ze toch nog eerst met de commissie inwonerszaken wilde spreken of er
nog mogelijkheden waren om de locaties open te houden. In principe fijn dat de wethouder nog actie
wilde ondernemen maar dit kon ze pas doen op 27 september in de commissie inwonerszaken. Ik vond
het heel vervelend dat wij onze planning van infoavonden vooruit moesten schuiven. Wethouder Hendriks
vroeg hier nadrukkelijk om dus we hebben die afspraak gemaakt omdat, als er nog een kans zou zijn om
een sluiting te voorkomen, we deze niet voorbij wilde laten gaan.
Donderdag 27 september j.l heeft wethouder Hendriks het sluiten van de locaties besproken met de
commissie. Vrijdagmorgen heb ik telefonisch contact gehad met wethouder Hendriks, de wethouder
vertelde mij dat er pas op donderdag 11 oktober een besluit genomen kan worden.
Ik heb nog aangegeven dat ik hoopte dat er niets in de media zou komen omdat ik zelf op 1 en 2 oktober
de ouders/verzorgers wilde informeren. Helaas moeten wij constateren dat dit niet gelukt is, ik betreur
dit ten zeerste maar we kunnen het niet meer terugdraaien, excuses hiervoor.

Wij gaan er jammer genoeg vooralsnog vanuit dat we helaas 3 locaties moeten gaan sluiten per 1 januari
2013 en afscheid moeten gaan nemen van enkele medewerkers of de gemeenteraad moet op 11 oktober
weer terugkomen op het besluit dat ze zelf vorig jaar genomen hebben.
In principe zou het fijn zijn als het genomen besluit aangepast zou worden en dat er toch nog financiën
beschikbaar komen voor het open houden van de locaties. Zou mooi zijn als het peuterspeelzaalwerk toch
een basisvoorziening in alle kernen zou kunnen blijven, ook voor de leefbaarheid in alle kernen. KOKOplus
heeft de nodige expertise opgebouwd m.b.t. peuterspeelzaalwerk, bereikt veel kinderen en werkt samen
met alle basisscholen in het kader van de doorgaande lijn.
Raad van Toezicht, directie en medewerkers van KOKOplus hebben er in ieder geval alles aan gedaan om
het peuterspeelzaalwerk op alle locaties aan te kunnen blijven bieden, vooral ook het laatste jaar is hier
heel veel energie in gestopt. KOKOplus heeft altijd goed samengewerkt met de gemeente Boxmeer en het
beleid uitgevoerd van de gemeente Boxmeer.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd, hopelijk heeft u begrip voor de situatie zoals het
gelopen is.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
Marian Cornelissen
directeur/bestuurder KOKOplus

