
 

MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, Fractie SGP/ChristenUnie t.a.v. mevrouw Kooiman 
 

Van : Wethouder Paas 

 
Datum : 1 december 2022 

 
Betreft : Beantwoording technische vragen uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool locatie 

Professor van der Waalslaan 

 

 
 

Geachte fractie van SGP/ChristenUnie, 
 

Op 18 november 2022 heeft u vragen gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel over de 

uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan (PWA v/d 
Waalslaan). Hierbij stuur ik u de antwoorden op uw vragen. 

 
1. Hoeveel kinderen staan er op de wachtlijsten bij de lokale kinderopvang? 
De gemeente heeft de taak om te zorgen voor voldoende plekken voor voorschoolse en 

vroegschoolse educatie (VVE). Op basis van de informatie van het consultatiebureau zijn nu 5 
VVE kinderen aan het wachten op een plek. De komende periode wordt een stijging in het aantal  

VVE indicaties verwacht, waardoor het aantal wachtenden zal oplopen. 
 

De kinderopvangorganisaties hebben de volgende informatie aangeleverd over hun wachtlijsten: 
- Eigenwijs Kinderopvang: 61 kinderdagopvang, 24 peuteropvang en 23 buitenschoolse opvang. 

- Partou Kinderopvang: 47 kinderdagopvang. 

- Wasko Kinderopvang: de wachttijd in Sliedrecht bedraagt 3 á 9 maanden. Van 15 ingeschreven 
kinderen op de kinderdagopvang is nu niet bekend wanneer zij kunnen beginnen. Over de 

peuteropvang en buitenschoolse opvang konden nog geen cijfers worden aangeleverd. 
 

Bij de aangegeven aantallen door Eigenwijs en Partou moet opgemerkt worden dat ook kinderen 

meegeteld zijn die wel kunnen beginnen op de gewenste startdatum, maar hun eerste dag 
kinderopvang nog niet hebben gehad.  

 
De precieze tijd die het kost om een kind te plaatsen is sterk afhankelijk van onder andere de 

gekozen dagen, voorkeurslocatie en leeftijd van het kind. Daardoor kunnen er tussen Sliedrechtse 

kinderen grote verschillen zijn in hoe lang zij moeten wachten op een plek in de kinderopvang. 
 

2. Zijn hier ook de kinderen meegerekend die bij gastouders op de wachtlijst staan? 
De kinderen die bij gastouders op de wachtlijst staan, zijn hier niet in meegerekend. De 

gemeente heeft geen zicht op deze doelgroep. 
 

3. Hoeveel extra plaatsen aan reguliere kinderopvang komen erbij na deze uitbreiding? 
De uitbreiding biedt de volgende hoeveelheid extra plaatsen: 
- 16x kinderdagopvang (0-4) 

- 16x peuteropvang 
- 44x buitenschoolse opvang (4-12) 

 

4. Is de spreiding aan kinderopvangplaatsen over Sliedrecht voldoende? 
In bijna alle schoolgebouwen wordt een vorm van kinderopvang (dagopvang, peuteropvang en/of 

buitenschoolse opvang) aangeboden. De spreiding van kinderopvangplaatsen loopt daarmee 
vrijwel gelijk aan de spreiding van het primair onderwijs. De beoogde kinderopvanglocatie in de 

PWA Waalslaan zou hier verder aan bijdragen. Daarnaast hebben de kinderopvangorganisaties 
ook zelfstandige locaties bij sporthal De Basis, de Prickwaert en de Dr. De Visserstraat. De 

spreiding kan als voldoende worden beschouwd.  
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5. Wat zijn de normen voor buitenspeelruimte voor zowel de leeftijdsgroep 0-4 als 4-12? 

Volgens de wet kinderopvang geldt voor de leeftijdsgroep 0-4 per kindplaats 3 m2 buitenruimte. 

 
De normering voor buitenspeelruimte bij een basisschool is aangeven in de Sliedrechtse 

verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in Bijlage 3 deel D: voor het verharde gedeelte 
minimaal 3 m2 per leerling met een maximaal vereiste van 600 m2. De PWA v/d Waalslaan heeft 

op basis van het leerlingaantal behoefte aan 600 m2 verhard speelplein. 

 
6. In hoeverre voldoet de PWA Vd Waalslaan hieraan voor en na de verbouwing? 
De kinderdagopvang en peuteropvang hebben samen 32 kindplaatsen. Er is daardoor behoefte 
aan minimaal 32 x 3 m2 = 96 m2. In het plan wordt 97,5 m2 omheinde buitenruimte voor 

opvang gerealiseerd. Dit voldoet aan de eisen. 
De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen gebruik maken van het grote speelplein. 

 

De school heeft na de verbouwing exclusief de fietsenstalling beschikking over circa 1260 m2 
buitenruimte. Hiervan is 97,5 m2 bestemd voor de kinderopvang. De school heeft zodoende 

1162,5 m2 buitenspeelruimte. Dit voldoet aan de eisen. 
Voor de verbouwing beschikt de school over circa 1200 m2 buitenspeelruimte. Het verschil is 

relatief klein, omdat de noodlokalen die nu op het schoolplein staan ook ruimte in beslag nemen. 

 
7. Is er op de PWA Valkweg na de nieuwbouw wel ruimte om kinderen van de PWA Vd Waalslaan 
op te nemen? 
De beoogde hoeveelheid onderwijsruimte in het IKC Valkweg is gebaseerd op de leerlingaantallen 

van OBS de Wilgen en PWA Valkweg. Er zal daarom geen ruimte zijn voor de kinderen van de 
PWA v/d Waalslaan. 


