
lntentieverklaring realisatie kíndvoorziening Altweerterheide

Stichting Eduquoat, Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide (SVBA)en de gemeente
Weert spreken de intentie uit een kindvoorziening te realiseren in Altweerterheide.

Een gezomenlijke visie vormt hierbij het vertrekpunt:
'Bínnen de kindvoorziening Altweerterheide staat de ontwikkeling vdn het kínd centraal.'

Middels deze intentieverklaring wordt de gezamenlijke ambitie om te komen tot een
toekomstbestendige kindvoorziening in Altweerterheide tussen partijen bekrachtigd. Dit in
aansluiting op het gestelde in het programma van eisen. Ter uitvoering van de, in september 2OI7,
door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten in het voorzieningenplan Altweerterheide.

Kindvoorziening Altweerterheide
De kindvoorziening geeft invulling aan drie functies, te weten:
1. Onderwijs: invulling van de onderwijsfunctie voor de doelgroep 0 tot en met t2 jaar.

2. Opvang: aanbod voor opvang van doelgroepen 0-4 jaar en 4-L2 jaar.

3. Sociale en culturele activiteiten: ruimte en gelegenheid voor kleinschalige activ¡teiten. Aansluiting
bij de visie van de kindvoorziening is bij deze activ¡teiten kenmerkend en leidend.

Verantwoordelijkheden
Onderwijs
Stichting Eduquaat is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijsprogramma.
Daarnaast is Stichting Eduquaat verantwoordelijk voor de exploitatie van de onderwijsfunct¡e b¡nnen
de kindvoorziening. Gemeente Weert is verantwoordelijk voor financiering van de huisvesting,
conform gemeentelijk beleíd en wettelijke regelgeving.

Opvong
SVBA is verantwoordelijk voor de invulling, bekostiging en dagdagelijkse exploitatie van de

opvangfunctie. Commitment van externe partijen (derden) die hierbij een rol spelen is hierbij
belangrijk in het kader van draagkracht en duurzaam ondernemen. Stichting Eduquaat is als

hoofgebruiker van de kindvoorziening verantwoordelijk voor de exploitatie van de opvangfunctie
binnen de kindvoorziening. SVBA en Eduquaat maken samenwerkingsafspraken in het kader van de
functie opvang. Gemeente Weert heeft geen primaire taak/rol in het kader van opvang.

Sociale en culturele octiviteiten
SVBA is verantwoordelijk voor de invulling en dagdagelijkse exploitatie van de functie sociale en

culturele activiteiten. ln samenspraak met externe partijen/gebruikers maken zij afspraken met
betrekking tot beheer, bezetting en bekostiging van de betreffende ruimte(s). Gemeente Weert
faciliteert in het kader van leefbaarheid en sociale participatie een 'extra plus' in de voorziening voor
sociale en culturele activiteiten.

Nadere afspraken met betrekking tot realisatie en financiering van de kindvoorziening worden verder
uitgewerkt.

Beëindigingsdatum
Bij afronding van het gezamenlijke proces eindigt deze intentieverklaring.
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Aldus opgesteld en overeengekomen,

Dhr. F. Cuppers
Stichting Eduquaat

Dhr. P. Reijnders
Stlcht¡ng Verbreding

Basisschool Altwee rterhe¡de

Dhr. G. Gabriëls
Gemeente Weert
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