
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
Naam en fractie: Rolien Bekkema 

Datum indiening: 18-10-2019 

Datum antwoord: 21-10-2019 

Onderwerp: Verdwijnen/stopzetten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bij de 
Meerpaal (SKBNM) 

 

Inleiding 
Tijdens de beeldvormende raad van dinsdag 15 oktober jl. heeft de PvdA vragen gesteld aan de portefeuillehouder hoe ervoor 
gezorgd gaat worden dat de aangekondigde korting van 55.000 euro per jaar op Onderwijsachterstandbeleid geen negatieve 
gevolgen zou gaan hebben voor de doelgroep, te weten de kwetsbare kinderen met een onderwijsachterstand. De wethouder 
gaf dinsdag jl. nog aan dat hij bezig is dit in kaart te brengen en nog geen uitsluitsel te kunnen geven. Ondertussen heeft het 
verontrustende bericht onze fractie bereikt dat de SKBNM-vestiging de Meerpaal in Naarden gaat stoppen met de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) i.v.m. deze bezuiniging. De PvdA heeft over deze zorgelijke ontwikkelingen de volgende 
vragen: 
 
Vraag 1 
Bent u op de hoogte van het plan van SKBNM om te stoppen met VVE? En heeft dit te maken met de korting op het 
onderwijsachterstandbeleid? 
 
Antwoord 
De SKBNM heeft aangegeven beide locaties in Naarden te willen samenvoegen uit redenen van bedrijfsvoering. Een VVE-
locatie is duurder dan een niet VVE-locatie. In Naarden wordt er op een tweetal kinderopvanglocaties VVE aangeboden, dit is 
een ruimer aanbod dan nodig is voor het aantal VVE-peuters die daar wonen. Er blijft de mogelijkheid om VVE te volgen voor 
alle VVE-peuters in Naarden. 
 
Vraag 2 
Wat voor maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat VVE alsnog doorgang kan blijven vinden, juist op de locaties 
van de SKBNM in de wijken waar veel kinderen wonen die te maken hebben met dit beleid? 
 
Antwoord 
In het nieuwe beleidskader wordt uitgegaan van het inzetten van de middelen voor een aanbod van Voorschoolse Educatie in 
die wijken waar VVE-peuters wonen.  


