Raadsvergadering 7 maart 2013
Voorstel B 2
Heinkenszand, 12 februari 2013
Onderwerp:
voorstel tot het toekennen van een eenmalige bijdrage van € 50.000 aan de stichting
KIBEO te Goes voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de gemeente Borsele
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
De stichting Kibeo heeft een verzoek ingediend om samen met de gemeente een
ontwikkelingsfonds op te richten voor Integrale Kindcentra (IKC) in de gemeente Borsele. De
stichting Kibeo is bereid hierin een dotatie te doen van € 50.000 en vraagt aan de gemeente
Borsele hetzelfde te doen.
Voorgeschiedenis
De stichting Kibeo is per 1 januari 2013 de nieuwe samenwerkingspartner van de
zelfstandige stichting Openbaar Onderwijs Borsele (Omnis). Naast dat Kibeo een rol vervult
binnen de zelfstandige stichting Omnis, hebben zij een samenwerkingsovereenkomst
gesloten om in Borsele integrale kindcentra te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling, die
landelijke bekendheid gaat krijgen, is geld nodig om zaken op te zetten en door te
ontwikkelen. Binnen de onderwijsorganisaties is hier geen geld voor beschikbaar en er zal
dus op een andere manier geld beschikbaar moeten komen. Borsele heeft al een grote stap
gemaakt door overal waar dat kon binnen de kernen brede scholen op te richten. In veel
gebouwen is dat fysiek al voor elkaar en zijn afspraken gemaakt om met elkaar samen te
werken. Deze ontwikkeling vraagt nu om een door ontwikkeling naar Integrale Kindcentra
waar het kind van 0 tot 12 terecht kan om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het
IKC biedt kinderen een dagprogramma voor educatie, opvang en ontwikkeling, voor zolang
als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim
openingsregime).
Argumenten
Zoals al opgemerkt betreft het hier een doorstart van het Brede School beleid maar dan naar
een volwassen model, waarin de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs niet
wordt beperkt tot het fysieke deel maar juist een inhoudelijke, organisatorische en personele
samenwerking wordt. Deze samenwerkingsvorm heeft voordelen voor de kinderopvang en
het basisonderwijs omdat zaken samen worden opgepakt. Dit betreft natuurlijk het
opvoedkundige deel, maar ook het onderwijsdeel. Onderwijs, opvang en opvoeding lopen
vloeiender over in elkaar gedurende de dag. Het KIND zal hier het meeste voordeel van
merken, omdat hij of zij de gehele periode worden begeleid. Deze samenwerking zal ook
personele voordelen bieden, beide werkvelden zullen meer naar elkaar toegroeien en er kan
in de toekomst met een manager per vestiging worden gewerkt. De ontwikkeling van
Kindcentra is bedoeld voor alle denominaties. De modellen die binnen de
samenwerkingsovereenkomsten worden ontwikkeld moeten uitrolbaar zijn binnen de
gemeente Borsele en misschien wel voor heel Zeeland. Inmiddels heeft Kibeo al een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met het Katholiek onderwijs in Borsele gesloten.
(Juridische) consequenties

1

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan de bijdrage. Dit omdat de bijdrage
beschikbaar wordt gesteld aan Kibeo en zij zelf de uitvoerende instantie zijn. Het geld wordt
ingezet om Integrale Kindcentra te ontwikkelen. De ervaringen vanuit de
samenwerkingsovereenkomsten worden ingezet voor het hele Borselse onderwijs, waarbij
Kibeo de regiefunctie heeft..
Financiën
Kibeo geeft in haar schrijven aan, dat zij zelf een donatie doen van € 50.000 en vragen van
de gemeente Borsele ook een storting te doen van € 50.000. Kibeo zit niet stil, want zij
hebben ook R&B Wonen benaderd voor een bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid. Zij hebben
van R&B Wonen al een toezegging binnen van € 10.000 voor het jaar 2012 en 2013, samen
€ 20.000. Met als mogelijkheid in de navolgende jaren nog een aanvullend beroep te doen.
Alles samen opgeteld ontstaat er bij een positief besluit een fonds van € 120.000. Met dit
fonds in de hand zullen wij samen met Kibeo aanvullende aanvragen in dienen bij de
provincie zeeland, landelijke fondsen en ander fondsen. Het genoemde bedrag zal in andere
aanvragen dienst doen als eigen inbreng om die subsidieaanvragen te onderbouwen. De
verwachting is dat dit fonds nog behoorlijk kan groeien en totaal inzetbaar wordt voor
Integrale Kindcentra in de gemeente Borsele. De gemeentelijke bijdrage kan beschikbaar
komen uit het Fonds Dorpsvernieuwing. Omdat deze ontwikkeling breder is dan onderwijs en
zeker een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op onze dorpen.
Uitvoering/planning
De planning is dat er dit jaar gestart wordt met de voorbereiding en uitwerking van de visie
Integrale Kindcentra. Vanaf nu wordt er al gewerkt om ander fondsen te benaderen. De
toezegging van R&B wonen is daar een voorbeeld van. Het echte werk moet natuurlijk
gebeuren door Kibeo in samenwerking met het onderwijsveld. Een bestedingsvoorstel wordt
nader uitgewerkt als er meer bekend is over de hoogte van het totale fonds. Wij zullen
nadere afspraken maken over de bestedingen uit het fonds.
Communicatie
Het initiatief om een fonds Integrale Kindcentra te starten is gecommuniceerd met het
onderwijsveld, via de Overleggroep Lokaal Onderwijsbeleid. Het voorstel heeft geen
instemming nodig, maar is onder de aandacht van de deelnemers gebracht. Kortheidshalve
verwijzen wij u naar het voor u ter inzage liggende verslag van 8 februari 2013.
Besluit
Het college stemt met het voorstel om eenmalig een bijdrage te doen van € 50.000 aan de
stichting KIBEO te Goes voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de gemeente
Borsele. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het fonds dorpsvernieuwing.
Ter inzage liggende stukken
 schriftelijk verzoek van Kibeo (op de website)
 Toezegging van R&B (op de website)
 Verslag van de OLOB van 8 februari 2013 (op de website)
Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,
burgemeester.
J.P. van den Berge, secretaris.
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