
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Gerda te Brinkhof, Algemene zaken  

Onderwerp:  Startnotitie Integrale kindcentra (IKC) 

 

1. Aanleiding 

In de scholenvisie is een visie op onderwijs in de gemeente Hof van Twente geformuleerd 

evenals een huisvestingsplan. In de scholenvisie staat de, met de schoolbesturen gedeelde, 

visie om er primair aan te werken om ‘kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale 

ontwikkelingskansen te bieden’. 
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De hierboven geschetste ontwikkelingen maken dat er behoefte bestaat aan een 

gestructureerde en professionele aanpak van alle uitdagingen in één project, de vorming van 

Integrale Kindcentra. (IKC). Kindcentra waarin ouders en hun kinderen centraal staan en niet 

de organisaties. Een IKC is de stip aan de horizon. Via de weg van de geleidelijkheid werken 

wij hier naar toe.  

 

De afdeling MO heeft de opdracht gekregen om te starten met een verkenning naar de 

haalbaarheid van een IKC. Het is in feite aan organisaties zelf om de samenwerking te 

organiseren. Echter, voor de gemeente is het vanuit haar verantwoordelijkheid voor het lokale 

jeugdbeleid noodzakelijk dat voorzieningen goed samenwerken. Derhalve heeft de gemeente 

in deze een faciliterende rol op zich genomen.   

 

De stap van niet geformaliseerde samenwerking naar een IKC is een te grote stap.  Daarom 

wordt de opdracht om middels de methodiek van een Brede School uiteindelijk te komen tot 

een IKC.  De samenwerking wordt binnen de huidige opdracht in eerste instantie beperkt tot 

het basisonderwijs, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.   

 

De bestuursopdracht 
- Samen met organisaties van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen werken aan 

een inhoudelijke sluitende aanpak, zowel op het gebeid van onderwijs en zorg, voor 
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, waarbij ouders en kinderen centraal staan. 

- Voorziening realiseren die erin voorziet  dat vanaf 1 juli 2014 peuterspeelzaalwerk 
voor de toekomst is geborgd. 

- Voorziening realiseren die erin voorziet dat vanaf 1 juli 2014 het VVE aanbod geldt 
voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar die onder de doelgroep van VVE vallen, 
ongeacht binnen welke organisatie zij opgevangen worden.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Als bijlage treft u de gehele Startnotitie ter kennisgeving aan. De startnotitie is in de 

vergadering van 16 april door het college vastgesteld. 

3. Conclusie 

Gedurende de verkenningsfase kunnen er nog geen conclusies worden getrokken.  

 

 

 

 

 

 

 


