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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 24 september 2015 is in uw raad het tekort van de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen over 2015 
behandeld. Tijdens deze vergadering is door de fracties; Gewoon Lokaal, W D , CDA, D'66 en Stan een 
motie ingediend en aangenomen. Wij informeren u via dit voorstel hoe wij de behandeling van de motie 
uit willen voeren. 

2. Achtergrond 
In de motie draagt uw raad ons college het volgende op: 
a. In nauw overleg met SPS dusdanige wijzigingen in de bedrijfsvoering door te voeren dat 

het vertrouwen in het totale beleid van de stichting wordt hersteld; 

b. Scenario's uit te werken om voorschoolse educatie binnen onze kernen financieel 
toekomstbestendig in te richten inclusief de uiteenzetting van die financiële en 
organisatorische consequenties. 

c. Dit plan voor 2016 en volgende jaren gereed te hebben voor behandeling in de 
oordeelsvormende raad van M&M op 30 november 2015. 

3. Context motie en huidige ontwikkelingen 
De opdracht van uw kan niet los gezien worden van de huidige ontwikkelingen op het terrein van 
het peuterspeelzaalwerk. Op dit moment gaat het om recente regionale ontwikkelingen. 
Onderstaand worden deze ontwikkelingen toegelicht. 

3.1. Regionale ontwikkelingen 
Partijen die in de regio van de Brabantse Wal voorschoolse opvang en basisonderwijs 
aanbieden, streven naar harmonisatie tussen voorschoolse voorzieningen voor 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en willen een doorlopende ontwikkellijn realiseren 
voor kinderen van 0-12. De gemeenten in de regio krijgen hier nadrukkelijk mee te maken. De 
organisatie waarmee zij tot op heden subsidieafspraken hebben zal naar verwachting opgaan in 
een groter, regionaal verband en andere rechtspersoon. 
Voor de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk in Steenbergen is dit in ieder geval aan 
de orde omdat de stichting Jeugd en Welzijn, waaronder het peuterspeelzaalwerk 
Steenbergen valt, een van de partijen is die aan tafel zitten. 

Ter inzage ligt: 



3.2. Gevolgen Regionale ontwikkelingen 
Samenvoeging van voorzieningen zal niet zonder frictie(kosten) plaats kunnen vinden. De 
partijen onderzoeken op dit moment of en hoe voorzieningen samengevoegd kunnen 
worden en welke (financiële) gevolgen dit heeft. Deze frictie zal zich, naast het borgen van de 
kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen en de doorgaande ontwikkellijn, vooral afspelen op het 
bestuurlijke en personele vlak van de nieuw op te zetten organisatie. Wanneer dit inzichtelijk is 
zullen de partijen en gemeenten moeten bezien wie, welke kosten voor zijn rekening neemt. 
Daarnaast moet onderkend worden dat als gevolg van een nieuwe regionale stichting er mogelijk 
meer aanbieders voor peuterspeelzaalwerk in Steenbergen hun diensten aan zullen bieden. Dit in 
afwijking van het beleid dat we met één organisatie een subsidierelatie aan wensen te gaan. 

3.3. Stand van zaken regionale ontwikkelingen 
Bij het aanleveren van dit voorstel was er nog geen duidelijkheid over de manier waarop 
de nieuwe regionale stichting vorm gaat krijgen met bijbehorende financiële gevolgen. 
Indien er op 30 november a.s., tijdens behandeling van dit voorstel in de raad, meer 
duidelijkheid bestaat, zal de verantwoordelijk portefeuillehouder uw raad de meeste actuele 
informatie verstrekken. 

4. Behandeling van de motie 
A. Uw raad vraagt om in nauw overleg met de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen dusdanige 

wijzigingen in de bedrijfsvoering door te voeren dat het vertrouwen in het totale beleid van de 
stichting wordt hersteld. 

Gezien de regionale ontwikkelingen zien wij er op toe dat bij het tot stand komen van 
de nieuwe regionale organisatie voor voorschoolse opvang en basisonderwijs, een 
adequate bedrijfsvoering ingericht wordt, die als partner in het gemeentelijke 
voorschoolse beleid zekerheid geeft en vertrouwen wekt om beleidsdoelen waar te 
maken. Omdat het vormen van een nieuwe organisatie nog in onderzoek is, kan er op 
dit moment nog geen concrete, inhoudelijke informatie gegeven worden. 
Vooralsnog zullen eerst de resultaten en consequenties van het onderzoek naar vorming 
van de regionale organisatie afgewacht moeten worden. 

B. Uw raad vraagt om scenario's uit te werken om voorschoolse educatie binnen onze kernen 
financieel toekomstbestendig in te richten inclusief de uiteenzetting van die financiële en 
organisatorische consequenties. 

Voorschoolse voorzieningen en educatie in de toekomst 
Voor een uitwerking van (financieel) toekomstbestendige voorschoolse educatie is het 
belangrijk om te onderkennen dat hiervoor in een eerder stadium door de raad al 
essentiële beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd en wel: 

a. Harmonisatie van peuterspeelzaal met kinderopvang resulterend in integrale 
kindercentra. 

b. Voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de voorzieningen en toetsing daarvan 
via Toezicht en Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

c. Organisatie van de doorgaande leerlijn met warme overdracht. 
d. Toeleiding doelgroepkinderen via de Thuiszorg West-Brabant. 
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e. Voldoen aan de maximale ouderbijdrage voor doelgroepkinderen conform de adviestabel van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VOG). 

f. Brede ontwikkelingsstimulering via voorschoolse educatieprogramma's waarbij de 
taalontwikkeling van kinderen met een achterstand centraal staat. 

g. Een financiële verantwoordelijkheid voor het bieden van educatie en opvang aan 
respectievelijk 63 doelgroeppeuters en 59 peuters van eenverdieners. 

5. Kaders uitwerking betere financiële borging voorschoolse educatie 
Voorgesteld wordt om een betere financiële borging van de voorschoolse educatie plaats te laten 
vinden binnen de onderstaande kaders: 

a. De vastgestelde beleidsdoelstellingen voor het voorschoolse stelsel blijven van kracht. 

b. Één kader hanteren voor het voorschoolse stelsel zodat een eenduidig stelsel van 
voorschoolse voorzieningen ontstaat. 
Hiermee wordt voorgesorteerd op de Kabinetsplannen om met ingang van 2017 de 
kwaliteitseisen en financieringssystematiek voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
volledig gelijk te stellen. 

c. Registratie van het huidige peuterspeelzaalaanbod als kinderopvang waardoor het verschil 
in wet/regelgeving en financiering van beide voorschoolse voorzieningen verdwijnt. 
Door het peuterspeelzaalwerk in Steenbergen is deze stap inmiddels gezet. De 
peuterspeelzalen zijn als kinderdagopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen geregistreerd (LRKP). 

d. Onderzoek doen naar overgang op een andere subsidiesystematiek en wel naar 
vraagfinanciering bij aanbieders die voldoen aan de prijs- en kwaliteitseisen die de 
gemeente stelt. Dit betekent dat subsidiegelden uitsluitend worden ingezet voor de 
inkoop van bezette peuterplaatsen voor huishoudens die geen beroep kunnen doen op 
Kinderopvangtoeslag. 
- gemeentelijke subsidiemiddelen worden dan ingezet voor een vergelijkbaar aanbod als 

nu, namelijk een aanbod van dagdelen van 3 uren per dagdeel) voor 40 weken per 
jaar voor in principe 59 peuters van eenverdienende tweeoudergezinnen (eenverdieners); 

- gemeentelijke subsidiemiddelen dan worden ingezet voor een VVE-aanbod dat voldoet 
aan de wettelijke vereisten voor in principe 63 doelgroepkinderen; 

- gezien de regionale ontwikkelingen wordt bezien of subsidiëring van één organisatie voor 
peuterspeelzaalwerk houdbaar is. 

C. Uw raad vraagt om dit plan voor 2016 en volgende jaren gereed te hebben voor behandeling in 
de oordeelsvormende raad van Mens SMaatschappij op 30 november 2015. 

Eerder is toegelicht dat er, vanwege regionale ontwikkelingen, nog geen duidelijkheid bestaat over 
de organisatie die straks verantwoordelijk wordt voor de peuteropvang in Steenbergen. Daarnaast 
zal het uitwerken van een andere subsidiesystematiek naar vraagfinanciering nadrukkelijk in 
overleg met de mogelijk nieuwe aanbieder van peuteropvang plaats moeten vinden. 
Dit vergt zorgvuldig overleg met de toekomstige partij vanaf het moment waarop deze tot stand is 
gekomen. U zult begrijpen dat het niet mogelijk is om hierop vooruit te lopen. 
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Zodra bekend is welke partij verantwoordelijk wordt voor de voorschoolse voorzieningen en 
educatie wordt de raad hierover geïnformeerd en kan gestart worden met de uitwerking van 
(financieel) toekomstbestendige voorschoolse voorzieningen/educatie. 

5. Middelen 
In de raadsvergadering van 28 mei 2015 is ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk besloten om 
subsidie te verstrekken op basis van 63 doelgroepkinderen en 59 peuters van eenverdieners. Dit 
was een verhoging van de bestaande subsidie voor het peuterspeelzaalwerk mete 68.459 naar 
totaal C 302.638. De Stichting Peuterspeelzalen is verantwoordelijk voor de opbrengsten vanuit de 
ouderbijdragen en is met ingang van september 2015 gestart met het onderbrengen van peuters 
van tweeverdieners onder de Wet Kinderopvang. 

5.1. Monitoren financiële gang van zaken Stichting Peuterspeelzaalwerk 
Om de financiële exploitatie van de stichting te monitoren zijn recente cijfers opgevraagd. 
Bijgevoegd is de winst- en verliesrekening. Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden dat 
2015 nagenoeg sluitend is. Het tekort van C 4.524 kan ten laste gebracht worden van het eigen 
vermogen. 

6. Risico's 
In dit kader zijn op dit moment geen risico's te benoemen. 

7. Communicatie/Aanpak 
Bij instemming door uw raad starten met de uitwerking om tot een betere financiële borging te komen 

8. Voorstel 
Wij stellen uw raad voor om: 
1. Te onderkennen dat vanwege regionale ontwikkelingen op het gebied van het peuterspeelzaalwerk 

het niet mogelijk is om op dit moment een plan gereed te hebben voor een betere financiële borging 
van de voorschoolse educatie. 

2. In te stemmen met de kaders voor uitwerking van een betere financiële borging zoals benoemd in dit 
voorstel onder punt 51 Kaders uitwerking betere financiële borging voorschoolse educatie. 

Hoogachtend, 
Burgemee ster en wethouders van Steenbergen, 
de^óco de burgemeester 

Vos 
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