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RM Tijdelijke invulling deel PC Hooftschool

1. Kennisnemen van
de voortgang van het tijdelijk invullen van de PC Hooftschool. 

2. Inleiding
In deze raadsmededeling verstrekken wij informatie met betrekking tot de 
tijdelijke invulling van de PC Hooftschool locatie en de gekozen partij voor het 
uitvoeren van kinderopvang. 

3. Kernboodschap
Voor de tijdelijke en gedeeltelijke invulling van de PC Hooftschool is er een 
selectieprocedure opgezet waarbij werd gezocht naar een uitvoerder van 
kinderopvang. De reguliere selectieprocedure heeft op 15 juni tot een partij 
geleid waarmee wij nu in overleg zijn om de laatste punten van de 
overeenkomst op te stellen. Tevens zijn wij gestart met het in gereedheid 
brengen van de ruimtes om de eerste  groepen kinderen een plek te kunnen 
bieden.  Daarnaast lopen er verkennende gesprekken voor de tijdelijke invulling 
van de overige ruimtes in het pand. 

4. Consequenties
De PC Hooftlocatie wordt voor een tijdelijke periode van 3 jaar verhuurd. Het 
streven is dat de huuropbrengsten over de verhuurperiode van 3 jaar de 
eenmalige kosten die gemaakt moeten worden voor de aanpassingen zullen 
dekken. De kosten die dienen te worden gemaakt gaan over het verhuurklaar 
maken van het pand. De verdere investeringen die moeten worden gedaan voor 
het uitvoeren van kinderopvang zijn voor de huurder.

5. Communicatie
Als de openingsdatum van de kinderopvang bekend is zal dit worden 
gepubliceerd in de plaatselijke krant. 

6. Vervolg
Zodra de aanpassingen in het pand zijn aangebracht kan er zo snel mogelijk 
plek worden gegeven aan de eerste groepen kinderen voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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