
  
 
 
 

Aanvullende schriftelijke vragen aan het college over situatie Kinderopvang Klarenbeek 
(naast de door Groen Links en VVD reeds gestelde vragen) 

 
 

Geacht college, 

Op 13 april 2022 ontvingen verschillende fracties een email van de eigenaresse van Kinderopvang 
Klarenbeek. Het CDA Apeldoorn heeft daarop direct contact gelegd met de betrokken eigenaresse. 

De situatie die door haar werd geschetst was er één van ongenoegen over de handelswijze van de 
gemeente, waarbij onzekerheid over de toekomst en het voortbestaan van Kinderopvang Klarenbeek 
een grote rol speelde.  

Het CDA Apeldoorn vindt de continuïteit van deze kinderopvangvoorziening essentieel. 

Recent – 25 april 2022 – werd in de Stentor gepubliceerd wat de huidige status is van de impasse 
waarin de vragen van Kinderopvang Klarenbeek zich bevinden. Op basis van technische vragen én in 
de publicatie heeft de gemeente gereageerd met een verlenging van het huidige huurcontract tot 
medio 2023 (in plaats van 2022). Daarmee is de eerste onzekerheid weggenomen. 

Naast bovenstaande ontwikkeling is al in november van 2021 door Kinderopvang Klarenbeek, in 
samenwerking met een lokale projectontwikkelaar, een PPI verzoek ingediend. Daar is vrijwel geen 
voortgang in geboekt. 

Inmiddels is duidelijk dat de gemeentelijke afdeling op eigen initiatief onderzoek heeft uitgevoerd 
(waarbij communicatie met Kinderopvang Klarenbeek onvoldoende lijkt) en daarbij gezocht heeft 
naar alternatieve locaties. Ook in de gemeente Voorst. Zonder alternatief resultaat.  

Recent is teruggekoppeld dat de in november van 2021 ingediende PPI in behandeling kan worden 
genomen.  

Het CDA Apeldoorn heeft gezamenlijk met de eigenaresse en de betrokken projectontwikkelaar 
zorgen over de haalbaarheid van wettelijke termijnen in de behandeling van PPI en de daarbij 
benodigde bestemmingsplanwijziging. Daarmee is het onzeker of de verlenging van de huidige 
situatie tot medio 2023 voldoende is om continuïteit van deze belangrijke lokale voorziening te 
waarborgen. Dat maakt dat het CDA Apeldoorn de volgende vragen aan het college stelt: 

 

1. Hoe waarborgt het college dat in deze – en vanzelfsprekend ook alle andere publiek aanvragen – 
de wettelijke termijnen worden gehaald in het kader van PPI of bestemmingsplanwijzigingen; 

2. Is het college bereid de huurtermijn die nu loopt tot medio 2023 te koppelen aan de 
bestemmingplanwijziging, de bouw en oplevering van de nieuwe locatie voor Kinderopvang 
Klarenbeek zodat continuïteit van de voorziening gewaarborgd is? 



3. Kan het college een inschatting geven van de kans op succes voor het herbestemming van de 
benoemde alternatieve locatie?  

4. Kan het college aangeven hoe de procedure voor Kinderopvang Klarenbeek vanaf november 
2021 (PPI aanvraag) is verlopen, op welke tijdstippen en wijze communicatie heeft 
plaatsgevonden en hoe deze aan welke partijen ter beschikking is gesteld? Welke lessen kunnen 
daaruit worden getrokken gezien de ontevredenheid van de indiener?  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Hans van Gerrevink  Jan Dirk van der Borg 
CDA Apeldoorn  CDA Apeldoorn 


