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Samenvatting
De overeenkomst voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie loopt op 1 augustus 2019 af. Het
voorstel is om een overeenkomst af te sluiten voor de periode 1 augustus 2019 tot 1 januari 2020.

Besluit om
1. Een overeenkomst met Kion (namens Peuteropvang Beuningen) aan te gaan voor het leveren van
peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie in Beuningen, conform bijlage 1.
2. In te stemmen met een enkelvoudige aanbesteding voor een periode van vijf maanden, waarbij dezelfde
inhoud en voorwaarden uit de huidige overeenkomst van toepassing zijn.

Inleiding
Op 1 augustus 2019 loopt de overeenkomst met Peuteropvang Beuningen (inmiddels overgenomen door
KION) af. Deze overeenkomst regelde de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (hierna: VVE) in
Beuningen. Omdat de huidige overeenkomst niet verlengd kan worden en de gemeenteraad op 25 juni 2019
de peuteropvang en VVE vanaf 1 januari 2020 behandelt, volgt hier een voorstel om via een enkelvoudige
aanbesteding met Peuteropvang Beuningen/KION een overeenkomst te sluiten onder gelijkblijvende
voorwaarden en dat voor de duur van vijf maanden. Daarmee blijft de continuïteit gewaarborgd.
Beoogd effect
Continuïteit in het beschikbaar hebben van peuteropvang en VVE in gemeente Beuningen.
Argumenten

1.1 De nieuwe overeenkomst is nagenoeg identiek aan de vorige en is dus een voortzetting van de bestaande
situatie
De nieuwe overeenkomst wordt gesloten tegen dezelfde voorwaarden als de huidige overeenkomst. Naast
een wijziging van de bedragen, namelijk een berekening over vijf maanden in plaats van een geheel
kalenderjaar, zijn enkele minieme, voornamelijk redactionele, aanpassingen gedaan.

1.2 De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2020
Op 25 juni 2019 behandelt de gemeenteraad een voorstel over de peuteropvang en VVE in Beuningen. Als
de raad instemt met dit beleidsplan, treedt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe situatie in werking. Om de
continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk voor de tijd tussen het aflopen van de huidige
overeenkomst en het in werking treden van de nieuwe situatie een overeenkomst te sluiten, zodat

peuteropvang en VVE beschikbaar blijven.

1.3 Het nieuwe beleid vanaf 1 januari 2020 vereist de nodige implementatie
De voorgestelde beleidswijziging waarover de gemeenteraad op 25 juni 2019 een besluit neemt, vereist
van aanbieder(s) de nodige implementatietijd, onder meer wat betreft personeelsbeleid en het
informeren van ouders. Daarom treedt de nieuwe situatie pas per 1 januari 2020 in werking. Voor de
tussentijd dient dus een overeenkomst gesloten te worden ter overbrugging.

2.1 Het Beuningse aanbestedingsbeleid vereist instemming van het college
Het aanbestedingsbeleid schrijft voor dat het college instemt met een enkelvoudige aanbesteding voor
een bedrag van meer dan € .000. Daarom volgt dit collegevoorstel en dit beslispunt.

Kanttekeningen
1.1 De bestaande overeenkomst voorziet niet in de mogelijkheid tot verlenging
De huidige overeenkomst kan niet meer verlengd worden. De nieuwe regeling, op basis van het nog door
de gemeenteraad vast te stellen beleidsplan, treedt pas in werking op 1 januari 2020. Om de continuïteit
te waarborgen is het voorstel om ter overbrugging een contract onder dezelfde voorwaarden af te sluiten
voor de periode van vijf maanden. Daarmee blijft de peuteropvang en de VVE beschikbaar in Beuningen.
Financiën
De nieuw te sluiten overeenkomst vindt onder dezelfde voorwaarden plaats. In financieel opzicht past de
nieuwe overeenkomst binnen de budgettaire kaders.
Tijdspad
De overeenkomst heeft een looptijd van vijf maanden en geldt van 1 augustus 2019 tot 1 januari 2020.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
KION zal geïnformeerd worden over het besluit tot het aangaan van deze overeenkomst.
Evaluatie
Via regulier contractmanagement bewaken we het functioneren van de gecontracteerde aanbieder.
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