
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2015-15 (in te vullen door de griffie) 
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Toelichting  
Aanvullende schriftelijke vragen D66/GroenLinks 
 
De fractie van D66/GroenLinks wil zich aansluiten bij de vragen van de PvdA betreffende het 
Hummelhuis in het Drieluik te Wapenveld. In aanvulling daarop hebben we de volgende vragen, die 
we bij voorkeur in één gezamenlijke beantwoording zouden willen laten meenemen. 
 
In de beantwoording van de vragen van onze fractie over het Hummelhuis  in jan. 2015 geeft het 
College het volgende aan: 
"wij willen een duidelijke scheiding tussen onze private rol als eigenaar en verhuurder van gebouwen 
en onze publieke rol als overheid." 
 
De hiervoor genoemde  houding van het College heeft ertoe geleid dat een vraagprijs tot stand 
kwam die ruim 100.000 boven taxaties vanuit de markt lag, en dat ook een discussie over de 
redelijkheid  van de huur van 18.500 blijkbaar onbespreekbaar was.  
Dit alles  heeft er inmiddels toe geleid dat ontruiming van het Drieluik per 1 oktober door het 
gemeentebestuur wordt afgedwongen.  
Onze fractie is uitermate verbaasd en verontwaardigd dat men op dergelijke koude sanering lijkt aan 
te sturen. Daar waar de betrokken ondernemer kennelijk fouten heeft gemaakt, worden die nu 
keihard afgestraft, waarbij vooral ouders en kinderen de dupe dreigen te worden. 
Het lijkt er op, dat de inzet van het College om eerst een oplossing voor de ouders en kinderen te 
bereiken alvorens tot ontruiming over te gaan, nog nergens toe geleid heeft. 
 
Vragen:  

1. Bent u met ons van mening dat de voorziening van kinderopvang in Wapenveld een publieke 
zaak betreft? Zo ja, kunt u aangeven waar in deze kwestie de publieke rol begint en eindigt? 
Het lijkt er immers sterk op, dat invulling van de publieke rol afwezig is gebleven. 

2. Het College heeft een inspanningsverplichting (zie verslag cie. samenleving 1 sept.)  wat 
houdt die inspanningsverplichting precies in? 

3. Hoe schat het College het risico in, dat door het mogelijk verdwijnen van het Hummelhuis uit 
Wapenveld het draagvlak voor een  kinderopvangvoorziening daar ontvalt? Ouders kunnen 
zich immers niet permitteren om af te wachten tot zich een nieuwe voorziening aandient. 

4. De Burgemeester heeft (notulen 1 sept) benoemd dat het College een aantal opties heeft om 
het voor de ouders draaglijk te maken. Welke opties zijn dat? 

5. Is het uit oogpunt van goed bestuur fatsoenlijk om een gebouw met een nadrukkelijk 
publieke functie via de rechter te laten ontruimen zonder dat er een aanvaardbaar en 
werkbaar alternatief voor de publieke functie voor handen is? 

6. Refererend aan de recente oproep van de Burgemeester:  "Wat is het belang voor Heerde?" 
met  het leegkomen van dit gebouw. En als er voorlopig leegstand is, leidt dit niet tot een 
verlies, in plaats van gegarandeerde huurinkomsten of koopsom? 



7. Bent u bereid alsnog te onderhandelen of de gesprekken te hervatten met het Hummelhuis 
over ofwel verkoop dan wel verhuur tegen een aannemelijke prijs met betrokkenheid van een 
door beiden erkende  onafhankelijke makelaar(s)? 

 
Fractie van D66/GroenLinks 
 
 
Antwoord (in te vullen door organisatie)  

1. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm is geen wettelijke verplichting. De 
uitvoering van vroeg en voorschoolse educatie is dat wel. Deze zogenaamde VVE plaatsen 
voor doelgroepkinderen worden binnen het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd. Het 
peuterspeelzaalwerk met de betreffende VVE plaatsen is de laatste jaren gefinancierd uit de 
OKE-middelen die wij vanaf 2010 structureel van rijk in het gemeentefonds ontvangen. Deze 
rijksmiddelen zijn ook bedoeld om het peuterspeelzaalwerk te stimuleren. Als gemeente doen 
wij er geen ‘eigen’ middelen (uit de algemene uitkering) bij. Van rijkswege wordt gewerkt 
aan harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Eén van de hoofdlijnen is dat 
peuterspeelzalen toegankelijk blijven voor alle kinderen (lees, dat de financiële bijdrage van 
ouders geen belemmering mag zijn).  

 
Voor kinderopvang, de andere poot van het Hummelhuis, heeft de gemeente de wettelijke 
verplichting toezicht te houden om het nakomen van de wettelijke kwaliteitseisen. De 
uitvoering van kinderopvang is echter een commerciële aangelegenheid en de uitvoerder is in 
deze dan ook ondernemer.  

 
2. Voor deze vraag verwijzen wij u volledigheidshalve ook naar de beantwoording van vraag 7, 

in de beantwoording van de vragen van PvdA (reg.nr. 2015-14). Wij zetten ons in om het 
peuterspeelzaalwerk met daarbinnen de vroeg en voorschoolse educatie in Wapenveld te 
continueren en zijn wij van mening, dat wij ook het Hummelhuis alle mogelijkheden hebben 
geboden.  

 
3. Ouders kunnen er inderdaad voor kiezen om elders kinderopvang mogelijkheden te zoeken. 

Wij hebben geen inzicht in het aantal ouders dat dit daadwerkelijk zal doen.  
 
Uw vraag biedt ook de mogelijkheid dat ouders zelf initiatieven nemen om te komen tot een 
kinderopvangvoorziening (bijv. gastouderopvang). Een dergelijk initiatief kunnen wij alleen 
maar toejuichen voor zover het voldoet aan de wettelijke verplichtingen die de wet OKE stelt 
voor kinderopvang. 
 

4. Voor deze vraag verwijzen wij u ook naar de beantwoording van vraag 7, in de 
beantwoording van de vragen van PvdA (reg.nr. 2015-14). Voor het peuterspeelzaalwerk met 
daarbinnen de vroeg en voorschoolse educatie hechten wij er aan dat deze voorziening ook in 
Wapenveld wordt geboden. Mocht dit echter enige tijd niet mogelijk zijn, dan willen we, voor 
de kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal en of de vroeg en voorschoolse 
educatie verantwoord vervoer inzetten. Verantwoord houdt voor ons in dat het veilig is en 
dat het vervoer niet over een te grote afstand moet plaatsvinden. Maar nogmaals, dit valt of 
staat met de bereidheid van aanbieders om deze activiteit in Wapenveld aan te bieden of 
ruimte te bieden binnen hun eigen opvangmogelijkheden waardoor hun peuters tijdelijk zelf 
(of door middel van busvervoer) naar een andere peuterspeelzaallocatie buiten wapenveld te 
brengen. 

 
5. Wanneer het Hummelhuis opvolging geeft aan onze besluitvorming en overgaat tot 

ontruimde oplevering van het pand, is er geen sprake van verdere rechtsgang. Van 
ontruiming via de rechter is geen sprake, tenzij Hummelhuis niet zelf vertrekt.  
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6. Ook wanneer gebouwen worden verhuurd, is er geen sprake van gegarandeerde 
huurinkomsten en/of koopsom. Het huidige accommodatiebeleid ziet op terugkeer naar de 
primaire kerntaken (Nota accommodatiebeleid). Dit betekent het zoveel mogelijk afstoten 
van leegstaande gebouwen. Het Drieluik is in de Nota expliciet aangemerkt als een te 
verkopen pand. Het pand zal net als de vrijkomende schoollocaties, te koop worden 
aangeboden door middel van uitnodigings-planologie. Het heeft de voorkeur om gebouwen 
zonder gebruikers in eigendom over te dragen, zodat nieuwe eigenaren direct vrij kunnen 
beschikken over het gebouw.  
 

7. Wij betwijfelen of het zinvol is om de onderhandelingen en gesprekken te hervatten, 
aangezien de gesprekken reeds anderhalf jaar gaande zijn en dit geen resultaat heeft 
opgeleverd.  
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