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

 

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*. 
 

Naam en fractie: Marlene Potjer, VVD 

Datum indiening: 21 december 2021 

Datum antwoord: 13 januari 2021 

Onderwerp: BSO in Muiderberg 

 
Inleiding 
Zoals u weet is er grote behoefte aan opvang in Muiden- Muiderberg.  De BSO De Spetters in Muiderberg gaat 
binnenkort sluiten. Wij hebben vernomen dat er vanuit de gemeente gesprekken gaande zijn met sportclub 
Muiderberg om buitenschoolse opvang in de kantine te regelen. 
 
Vraag 1 
Zijn er inderdaad gesprekken gevoerd met sprotclub Muiderberg om de BSO over te nemen c.q. op te starten? Zo 
ja, kunt u aangeven wat de stand van zaken is?   
 
Antwoord 
Er is een vergunning aangevraagd om te starten met een BSO bij Sportclub Muiderberg. Deze 
vergunningsaanvraag wordt momenteel behandeld.   
 
Vraag 2 
Zijn er andere centrale locaties in beeld waar de BSO gestart kan worden? 
 
 
Antwoord 
Zoals gecommuniceerd tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 december jl. is de gemeente aan het 
onderzoeken of een deel van de PC Hooftschool in Muiden ingezet kan worden voor extra locaties voor 
kinderopvang/BSO.  
 
 
Vraag 3 
Op welke wijze en wanneer informeert u ouders over de mogelijke BSO-locatie? 
 
 
Antwoord 
De gemeente zal ouders hier niet over informeren. BSO valt onder kinderopvang en is een commerciële sector. 
Daar heeft de gemeente geen formele rol in. Desalniettemin ziet het college dat er grote uitdagingen zijn op het 
gebied van kinderopvang in Muiden. Daarom onderzoekt de gemeente of er extra locaties beschikbaar gesteld 
kunnen worden voor opvang. Vervolgens is het aan de desbetreffende kinderopvangorganisaties om ouders 
hierover te informeren.  
 
Vraag 4 
Het is algemeen bekend dat naast benodigde BSO ook grote behoefte is aan kinderopvang tot 4 jaar. Is het 
mogelijk een locatie als de sportclub Muiderberg mede beschikbaar te maken voor kinderopvang, al dan niet 
tijdelijk? 
 
Antwoord 
Er is inderdaad behoefte aan BSO én kinderopvang tot 4 jaar. We nemen beide behoeftes mee in het onderzoek 
t.a.v. gebruik van de PC Hooftschool. In het algemeen kunnen we stellen dat het vestigen van kinderopvang tot 4 
jaar complexer is dan het vestigen van BSO, onder andere vanwege de slaapmogelijkheden.  
 
 


