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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In samenspraak met het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang is in december 2011 nieuw beleid voor 
het peuterspeelzaalwerk vastgesteld. Bij vaststelling van dit beleid is afgesproken dat er na 2013 
geëvalueerd zou worden. De evaluatie bieden wij u nu aan. 

2. Achtergrond 
In de beleidsnotitie "Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl" richt de gemeente zich met ingang van 2014 
alleen op haar wettelijke verantwoordelijkheid die zij op grond van de Wet Oké ( Ontwikkelingskansen 
door kwaliteit en educatie) heeft. Dit betekent een verantwoordelijkheid om voor doelgroepkinderen 
(kinderen met een achterstand volgens de vastgestelde definitie voor doelgroepkind) een voorschools 
aanbod te realiseren. 
Vanaf 2014 verstrekt de gemeente hiervoor een subsidie ter hoogte van 0 234.179 op basis van 
61 doelgroepkinderen. Met dit nieuwe beleid is een deel van de bezuinigingstaakstelling van C 250.000 
behaald. Bespaard is een bedrag van C 177.716 op een subsidie van 6 330.650. 

3.1. Evaluatie 
De evaluatie van het peuterspeelzaalwerk over de jaren 2012 en 2013 maakt duidelijk dat de Stichting 
Peuterspeelzalen Steenbergen zich zodanig aan de opdracht heeft gehouden dat aan nagenoeg alle 
vereisten van het nieuwe beleid wordt voldaan. 
De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk is op orde en staat zeker niet ter discussie. Doelstelling is dat de 
kwalitatieve peuteropvang ook de komende jaren wordt gecontinueerd. 

Voorwaarden waaraan niet is of kon worden voldaan zijn; 
a. het in rekening brengen van een maximale ouderbijdrage voor ouders van doelgroepkinderen; 
b. de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk tot integrale voorzieningen. 

Ad. a. Maximale ouderbijdrage 
In het nieuwe beleid is vastgelegd dat het peuterspeelzaalwerk met ingang van 2014 aan ouders van 
doelgroepkinderen een maximale ouderbijdrage vraagt van C 245,- . Dit is eveneens een vereiste vanuit 
de Wet Oké. Het peuterspeelzaalwerk brengt een hogere bijdrage in rekening. 
Het peuterspeelzaalwerk zal met ingang van 2015 wél deze maximale ouderbijdrage in rekening moeten 
brengen. 

Ter inzage ligt: 



Ad. b. Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang tot integrale voorzieningen 
In 2011 is, ter financiering van het peuterspeelzaalwerk bij een lagere subsidie, samen met de 
kinderopvang een ontwikkelrichting uitgewerkt. Naast inhoudelijke aspecten was de achterliggende 
gedachte dat nauwe samenwerking van peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang, een gunstige invloed 
zou hebben op de exploitatie van het peuterspeelzaalwerk. Als gevolg van Rijksbezuinigingen is er grote 
terugval in de kinderopvang ontstaan. Dit heeft geleid tot faillissement van Kinderopvanginstelling 
Toerdeloo (Steenbergen) en vervolgens van Kobalt (Bergen op Zoom). 
Een verantwoorde samenwerking van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, zoals voorzien in het 
nieuwe beleid, is moeilijk haalbaar gebleken. Het peuterspeelzaalwerk is gezien deze situatie in financiële 
problemen gekomen. 

Eigen verantwoordelijkheid Peuterspeelzaalwerk 
Na vaststelling van het beleid in 2011, heeft het peuterspeelzaalwerk nadrukkelijk een eigen 
verantwoordelijkheid gekregen om zelf aanvullende financiële middelen te genereren om daarmee hun 
exploitatie sluitend te krijgen. Bijvoorbeeld via verhoging van de ouderbijdrage. 
Het peuterspeelzaalwerk heeft de ouderbijdrage in 2012 en 2013 niet verhoogd. De ouderbijdrage is met 
ingang van 2014 met C 2 , - verhoogd. De bijdrage bedraagt dan C 2 2 , - per dagdeel per maand. 
In de regio (Roosendaal) bedraagt de ouderbijdrage voor regulier peuterspeelzaalwerk met ingang van 
2015 C 112,50 voor twee dagdelen per maand. De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen is 0 2 0 , - per 
maand zijnde C 2 4 0 , - per jaar. Ook deze gemeente verstrekt vanaf 2015 alleen gelden voor kinderen 
met een indicatie ofwel voor doelgroepkinderen. 
Daarnaast wordt bemerkt dat het peuterspeelzaalwerk weinig actie heeft gevoerd om met de nieuwe 
kinderopvangorganisatie Zo tot concrete planvorming over exploitabele geharmoniseerde voorzieningen 
te komen. 

3.2. Concluderend 
Geconcludeerd moet worden dat de gemeentelijke ambitie die in de beleidsnotitie "Peuterspeelzaalwerk 
Nieuwe Stijl" is vastgelegd, in 2014 niet behaald blijkt te zijn. Er moet opnieuw bekeken worden hoe het 
haalbaar wordt om tot exploitabele, geharmoniseerde, voorzieningen voor peuteropvang in Steenbergen 
te komen. Dit zal voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk niet zonder slag of stoot gaan, en zal 
pijn betekenen. Echter alleen op die manier wordt het mogelijk om exploitabele peuteropvang te 
realiseren. 

3.3. Planvorming exploitabele peuteropvang 
De Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen en Zo Kinderopvang zijn bereid gevonden om een plan op te 
stellen om exploitabele geharmoniseerde peuteropvang aan te bieden. Zie de bevestiging hiervan in 
bijgevoegde e-mail van het peuterspeelzaalwerk. De afspraak is dat zij eind maart 2015 een planopzet 
aanleveren. Nadat de planopzet bekend is en is doorgesproken vindt advisering aan uw raad plaats. 
Hierbij wordt dan ook de reparatie van de ontstane tekorten bij het peuterspeelzaalwerk meegenomen. 

4. Overwegingen 
Na ontvangst van de nieuwe planopzet wordt duidelijk hoe de toekomstige, geharmoniseerde 
peuteropvang er uit gaat zien en welke middelen nodig zijn om dit te financieren. 
De financiële problemen van het peuterspeelzaalwerk worden voor dit moment opgelost via betaling van 
een voorschot op de subsidie 2015. Na ontvangst van de nieuwe planvorming wordt uw raad nader 
geadviseerd hoe om te gaan met de ontstane tekorten van het peuterspeelzaalwerk in relatie tot de 
planvorming. 
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5. Middelen 
Benodigde middelen worden inzichtelijk na ontvangst van de nieuwe planvorming voor peuteropvang. 
Advisering hierover vindt na maart 2015 plaats. 

6. Risico's 
De evaluatie en vervolgafspraken met het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang brengen geen risico's 
met zich mee. 
Een risico ligt in de slechte financiële situatie van het peuterspeelzaalwerk, zij zouden hierdoor hun 
betalingsverplichtingen niet meer na kunnen komen. Dit risico is verkleind door het beschikbaar stellen 
van voorschotten op de subsidie peuterspeelzalen 2015. 

7. Communicatie/Aanpak 
a. De planvorming van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang om tot exploitabele, geharmoniseerde 

voorzieningen voor peuteropvang te komen dienen afgewacht te worden. De planvorming wordt 
eind maart 2015 aangeleverd. 

b. Vervolgens wordt dit plan doorgenomen en besproken en worden de financiële consequenties in 
beeld gebracht. 

c. Daarna vindt advisering aan college en gemeenteraad plaats over de toekomst van de 
peuteropvang in Steenbergen en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Op dat moment 
wordt eveneens ingegaan op de wijze waarop reparatie van de tekorten bij het 
peuterspeelzaalwerk kan plaatsvinden. 

8. Advies 
1. Kennis nemen van de Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013 en deze vaststellen. 
2. De nieuwe planvorming van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang die eind maart 2015 wordt 

aangeleverd afwachten. 
3. Advisering na maart 2015 afwachten waarin ingegaan wordt op de toekomst van de peuteropvang in 

Steenbergen en de reparatie van de ontstane tekorten bij het peuterspeelzaalwerk. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester 
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