
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: SP 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Kinderopvanglocaties 

Datum indiening vragen: 16 maart 2022 

 

Vragen: 
 
We bouwen in onze gemeente veel woningen en zijn ook van plan er nog veel bij te bouwen. Nu zijn 
de wachttijden bij de kinderopvang en BSO ontzettend lang en wordt er veel mensen gemeld dat er 
geen plek is.  
 
Nu heb ik de volgende vragen: 
 

1. Is er in onze gemeente vraag geweest naar locaties voor nieuwe kinderopvang vanuit 
SKN/SKF? 

 
We hebben geen overstijgend beeld van huisvestingsvragen voor nieuwe 
kinderopvanglocaties.   
Navraag over huisvestingsbehoefte bij SNK en SKF levert dat de volgende signalen op: 

• De behoefte aan nieuwe locaties is hoog. Er stromen meer kinderen in dan dat er 
plekken zijn. 

• Zij zijn al enkele jaren op zoek zijn naar uitbreiding van locaties maar de mogelijkheden 
worden in toenemende mate beperkter. Bij elke potentiële oplossing spelen locatie-
eigen belemmeringen die het starten van kinderopvang in de weg zitten. (denk aan: 
panden met een monumentale of kerkelijke bestemming, basisscholen die de ruimte 
zelf nodig hebben, marktconforme huurprijzen). 

 
2. Zijn er vragen geweest van particulieren die graag een locatie zouden willen starten? 
 
In het verleden zijn er aanvragen geweest, maar die bleken niet haalbaar. Actueel zijn er geen 
aanvragen. 
 
3. Wat is het antwoord van onze gemeente op deze vraag, wanneer de vraag wordt gesteld of de 
gemeente ook locaties heeft/weet? 
 
Het is aan een aanvrager om zelf met een locatie te komen, die vervolgens door de gemeente 
wordt beoordeeld. Uiteraard wordt daarbij wel aangegeven welk type locaties meer en minder 
kansrijk zijn.  De gemeente heeft wel belang bij een brede dekking van Vroeg- en Voorschools 
Educatie aanbod (VVE) in Emmeloord en de dorpen. Dit wordt zo veel mogelijk aangeboden via 
Integrale Kindcentra.  
 
4. Wanneer de gemeente aangeeft dat het niet aan de gemeente is om voor locaties te zorgen, 
vind het college niet dat zij toch ook moeten meedenken met deze organisatie/particulieren voor 
locaties van een opvang? 
 
Wanneer we als gemeente horen dat een locatie met een maatschappelijke bestemming of 
andere geschikte locatie vrijkomt, wordt altijd positief meegedacht over een mogelijke invulling 
of herbestemming. Daarnaast stimuleren en motiveren wij de kinderopvangsector om 
contacten aan te gaan met vastgoedpartijen zoals Mercatus. 
 
De laatste jaren zijn er veel bestemmingen gewijzigd naar wonen, waardoor er bijna geen plekken 



beschikbaar zijn om een opvang te gaan beginnen.  
 
5. Hoe wil het college ervoor zorgen dat er voldoende plek is bij de opvang/BSO voor hun 
inwoners? 
 
Doet de vraag zich voor, dan kijken we naar de mogelijkheden van een locatie en niet naar de 
bestemming. Dat een perceel een woonbestemming heeft, wil dus niet per definitie zeggen dat 
het niet geschikt is om een kinderopvang te starten. Als het bestemmingsplan kinderopvang 
niet ‘bij recht’ toestaat, onderzoeken we of het wenselijk en mogelijk is om van het 
bestemmingsplan af te wijken. Aspecten waarnaar we kijken zijn in dat geval bijvoorbeeld de 
verkeer aantrekkende werking. Niet elke locatie is geschikt voor het dagelijks halen en brengen 
van kinderen met auto’s etc.  
We gaan graag in gesprek met de kinderopvangorganisaties en zeker in die gevallen waarbij 
het VVE-aanbod in het gedrang komt. In geval van renovatie en/of nieuwbouw van scholen 
kijken we ook naar de mogelijkheden voor kinderopvang. Hoewel we geen wettelijke taak 
hebben in het organiseren van locaties, hechten we aan een goed voorzieningenaanbod met 
kwalitatief goed aanbod.  
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