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Bij de VVD-fractie zijn vragen gerezen over de sluiting van Huize Henriëtte, de
crèche aan de Sarphatistraat.
Stichting Welzijn Binnenstad die de crèche beheert, verkocht het pand aan de
Sarphatistraat in 2003 voor 1,4 miljoen aan projectontwikkelaar Aedes Vastgoed.
Inmiddels heeft de Stichting Kinderopvang Binnenstad besloten tot sluiting over te
gaan omdat de inmiddels verhoogde huur niet meer opgebracht kan worden en het
pand vanwege de brandveiligheid niet meer volledig in gebruik is.
1. Is de portefeuillehouder ervan op de hoogte (zie Parool d.d. 18 maart jl.) dat
de Stichting Welzijn Binnenstad het pand in 2003 voor 1,4 miljoen euro heeft
verkocht aan projectontwikkelaar Aedes Vastgoed? Is deze verkoop in of na
overleg met het dagelijks bestuur (db) gedaan?
De verkoop van het pand Huize Henriëtte is verwerkt in de balans bij de
jaarrekening van de Stichting Welzijn Binnenstad (SWB). Dit betekent dat de
portefeuillehouder op de hoogte is van de verkoop van het pand. Het dagelijks
bestuur is niet formeel in kennis gesteld van de verkoop.
2. Zo ja, kan de portefeuillehouder aangeven wat er met de opbrengst van het
pand is gebeurd?
Uit het onderzoek van bureau Hordijk en Hordijk blijft dat over de jaren 1996
tot en met 2001 een aanzienlijk verlies is geleden op de kinderopvang. De
opbrengst van het pand is dan ook geïnvesteerd in de nieuwbouw en verbouw
van panden ten behoeve van de uitbreiding kindplaatsen. De
uitbreidingsgelden die beschikbaar werden gesteld door het rijk waren
onvoldoende om de totale kosten te dekken. Mede op verzoek van het
dagelijks bestuur is geïnvesteerd in die uitbreiding
3. Hoe ziet de portefeuillehouder de relatie tussen enerzijds de verkoop van het
pand door de Stichting Welzijn Binnenstad voor 1,4 miljoen en anderzijds de
financiële injectie aan de Stichting Welzijn Binnenstad van 340.000 die
onlangs door het dagelijks bestuur aan de deelraad werd voorgesteld?
Het dagelijks bestuur heeft geen relatie gelegd tussen enerzijds de verkoop
van het pand en anderzijds de nabetaling op de subsidie. Aan het
onderzoeksbureau Hordijk en Hordijk is gevraagd op basis van de
jaarrekening 2004, 2003 en 2002 een beeld van de financiële positie van de
SWB te schetsen. Het dagelijks bestuur achtte het onderzoek nodig om een
gefundeerde beslissing te kunnen nemen over die nabetaling. Uit het
onderzoek blijkt dat de SWB in het verleden verlies heeft gemaakt op de
kinderopvang. Op basis van de analyse en het meerjarig perspectief wordt in
het rapport geconcludeerd dat een eenmalige bijdrage voor de kinderopvang
ter hoogte van 340.000 redelijk is op basis van de cijfers ultimo 2004. De
besluitvorming rondom de nabetaling op het subsidie aan de SWB heeft tot
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discussie geleid in de raadscommissie van 1 februari 2006 en in de
stadsdeelraad van 2 maart 2006. Het besluit van het dagelijks bestuur om de
nabetaling te verrichten is in stand gebleven.
4. Hoe wordt het verdwijnen van de kinderopvangplaatsen uit Huize Henriëtte
opgevangen of is er sprake van een overschot aan kinderopvangplaatsen in
de binnenstad ?
Er zullen geen kinderopvangplaatsen in het stadsdeel Amsterdam-Centrum
verdwijnen. Op Westerdokseiland komt in 2007 een nieuw kinderdagverblijf
met peuterspeelzaal. Per saldo blijft het aantal plaatsen dus gelijk.
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