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Beste gemeenteraadsleden,
Namens Kakelbont Kids, ook een kinderopvang organisatie in Stichtse Vecht, stuur
ik een reactie op het artikel over de integriteit van Wethouder Groene. We geven
graag een reactie op de inhoudelijke kant.
We zijn als organisatie zeer verbaasd over het voornemen (lees “vraag toekenning”)
dat de gemeente Stichtse Vecht een commerciële kinderopvang organisatie geld wil
geven voor het opknappen van een huurpand. Wij, als Kakelbont Kids, moeten ook
het Harmonieplein verlaten als gevolg van de herontwikkeling en moesten op zoek
naar alternatieve huisvesting.
We hebben bij de gemeente gevraagd of ze mee wilde denken bij het versnellen van
vergunningprocedures om snel een alternatief te kunnen betrekken. We hebben een
pand gehuurd aan de Nassaustraat. We hebben de volledige vergunningswijzigings
periode (zelfs langer) moeten wachten totdat we konden gaan verbouwen. Er werd in
overleg met de gemeente aangegeven dat ze geen uitzondering konden maken. In de
zoektocht naar een nieuw onderkomen gaf de gemeente aan dat de kinderopvang
tegenwoordig allemaal commerciële partijen zijn en ze zich niet willen bemoeien met
de marktwerking.
Dat KMN Kind en Co nu een pand moet verlaten en opzoek moet naar alternatieve
huisvesting is het probleem van de kinderopvang organisatie zelf. De gemeente dient
zich hier niet mee te bemoeien.
Wij betalen de verbouwing geheel uit eigen middelen en doen geen beroep op de
gemeente. Wij belasten ook onze ouders er niet mee.
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