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Inleiding 
 
De gemeente Steenbergen staat samen met Zo Kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen 
Steenbergen voor de uitdaging om haar beleid ten aanzien van voorschoolse voorziening voor 
kinderen van 2-4 jaar te herijken. Dit wordt ingegeven vanuit het feit dat het kabinet de 
harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor staat.  
 
In internationale longitudinale onderzoeken (EPPE; Melhuish; Heckman) is aangetoond dat 
kinderen die tussen hun 2e en 4e jaar een groepsvoorziening bezoeken van goede kwaliteit, het 
in de rest van hun leven beter doen in breed opzicht. Niet alleen het opleidingsniveau is hoger, 
ze zijn ook gelukkiger, er zijn minder echtscheidingen, ze zijn meer succesvol en ze zijn 
gezonder. Dat is in het belang van die kinderen zelf en in het belang van de hele samenleving. 
Het kunnen deelnemen aan een voorschoolse voorziening is een pluspunt in de leefbaarheid 
van een gemeente.  
 
Daarnaast zegt het Sociaal Cultureel Planbureau in haar gezinsrapport van 2011 dat meta-
onderzoeken aantonen dat het beschikken over een sociaal netwerk met andere ouders de 
belangrijkste factor is waarmee risico op latere opvoed-, ontwikkeling- en 
gedragsproblematiek wordt voorkomen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen 
deze netwerkrol vervullen. 
 
Maar ook mogen we conclusies trekken uit eigen ervaringen en expertise, opgebouwd in een 
netwerk van samenwerkingspartners, zoals onderwijs, zorg en welzijn. De gemeente 
Steenbergen heeft korte tijd geleden een evaluatie peuterspeelzaalwerk gemaakt over de 
jaren 2012 en 2013. Hiervoor is input gebruikt van de Steenbergse peuterspeelzalen eveneens 
zijn samenwerkende partners hierbij betrokken. Uit de evaluatie mag worden geconcludeerd 
dat het peuterspeelzaalwerk op nagenoeg alle fronten de diensten volgens afspraak heeft 
geleverd met een kwalitatief hoogstaand product. En met de overname van Toerdeloo door Zo 
Kinderopvang in 2013 is ook op het gebied van kinderopvang in Steenbergen een forse 
kwaliteitsversnelling waar te nemen in de dagopvang. Peuterplus en Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) worden aangeboden vanuit een professionele structuur met continue on the 
job training en opleiding voor de medewerkers.  
 
De kinderen die het meeste baat hebben bij het bezoeken van een kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal en deelnemen aan een voorschools programma, zijn de zogeheten 
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‘doelgroepkinderen’. Bovenstaande onderzoeken tonen het sterkste effect bij kinderen uit 
kansarme of achtergestelde gezinnen. Echter, het effect is er bij iedereen, ook bij kinderen van 
hoog opgeleide ouders. Het investeren in doelgroepkinderen op een zo jong mogelijke leeftijd 
voorkomt ernstiger problematiek achteraf. Een blijvend streven naar een bereik van 100% van 
(doelgroep-) kinderen is daarom een zinnige investering.  
 
Soms is een doelgroepindicatie al vroeg in beeld via de huisarts en/of het consultatiebureau. In 
veel gevallen is de indicatie of een kind onder de doelgroep valt ook pas te stellen als een kind 
eenmaal in een voorschoolse voorziening zit. We vinden namelijk de medewerker in de 
kinder/peuteropvang een heel significante factor in het opsporen van doelgroepkinderen. 
Daarom moeten deze, veelal, dames een meer protocollaire rol in het gehele netwerk rondom 
gezinnen en jonge kinderen worden toebedacht. Heel vaak is de kinder/peuteropvang voor 
kinderen een eerste stap buiten de deur. In alle objectiviteit en vanuit vakkennis kan een 
medewerker kinder/peuteropvang  vaststellen of een kind een ontwikkelingsachterstand 
vertoont of aan andere criteria voldoet die de gemeente aan de doelgroepindicatie stelt. De 
meeste medewerkers hebben zoveel ervaring dat een gedragsmatige, cognitieve of zintuiglijke 
problematiek snel kan worden waargenomen. Daarmee is het belang van een maximale 
bereikdoelstelling van alle 2-4 jarigen erg belangrijk.  
 
Speciale aandacht vragen we hier voor het risico van segregatie van doelgroepkinderen ten 
opzichte van niet doelgroepkinderen. We adviseren en maken ons sterk om de opvang van 
doelgroepkinderen te laten geschieden verdeeld over alle locaties van kinder-/peuteropvang. 
Dit houdt direct in dat op alle locaties met een aan VVE gelieerde methode moet worden 
gewerkt, uitgevoerd door hiertoe gekwalificeerde medewerkers.  
 
Het bieden van opvang in een op de omgeving van de locatie samengestelde, stabiele groep 
biedt het beste referentiekader voor niet alleen doelgroepkinderen, maar voor álle kinderen.  
 
Uitgangspunten Harmonisatie 
 
In een gemeente met een geharmoniseerd aanbod voor peuters wordt gestreefd naar een 
maximaal bereik van alle peuters in de voorschoolse periode vanaf tenminste 2 jaar. Binnen 
het aanbod, dat voldoet aan diverse kwaliteitscriteria, is bijzondere aandacht en ruimte voor 
doelgroepkinderen. De kinderen die tenminste 2 dagdelen een voorschoolse voorziening 
bezoeken worden vanuit een sterke samenwerking tussen de voorschoolse aanbieder en het 
onderwijs op warme en professionele wijze overgedragen aan het basisonderwijs, zodanig dat 
een doorlopende ontwikkellijn voor het kind geborgd wordt. 
 
Bereik 
Zo Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen adviseren de gemeente 
Steenbergen in haar beleid ten aanzien van voorschoolse activiteiten uitgevoerd door in een 
geharmoniseerde kinder-/peuteropvang op te nemen dat: 

 de gemeente Steenbergen streeft naar een bereikbaarheid van 100% van alle in de 
gemeente Steenbergen woonachtige 2- en 3 jarigen, zowel doelgroep- als niet 
doelgroep kinderen. 

 de gemeente Steenbergen een bereik van 100% doelgroepkinderen als ultieme 
doelstelling vastlegt. 
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Leeftijdscategorie 2- en 3 jarigen 
Op basis van jarenlange ervaring van zowel Zo Kinderopvang als de Stichting Peuterspeelzalen 
Steenbergen is vastgesteld dat twee leeftijdsjaren een goede tijdspanne is om met VVE een 
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Niet alle kinderen zijn op 
tweejarige leeftijd toe aan VVE activiteiten. Dit zal altijd gerespecteerd worden; een kind moet 
in de gelegenheid zijn in voorkomende gevallen een paar maandjes te kunnen wachten.  
 
Definitie doelgroepkinderen:  
In de gemeente Steenbergen geldt de onderstaande definitie van een doelgroepkind. Deze 
definitie is breder dan alleen taalachterstand. We adviseren deze definitie ongewijzigd te 
laten. 
             

 kinderen van laagopgeleide ouders (conform de gewichtenregeling in het 

basisonderwijs); 

 er is sprake van sociaal-medische problemen: fysieke problemen (o.a. motorisch) als 

gevolg van de sociale omstandigheden waarin het kind opgroeit; 

 er is sprake van sociaal-economische problemen: problemen als gevolg van sociaal-

economische omstandigheden waarin het kind opgroeit, bijvoorbeeld armoede; 

 er is sprake van sociaal-culturele problemen: problemen als gevolg van de culturele 

kenmerken van de omgeving waarin het kind opgroeit, bijvoorbeeld 

aanpassingsproblemen, maatschappelijk isolement van ouders, te grote afstand tussen 

thuis- en schoolmilieu e.d.; 

 er is sprake van sociaal-emotionele problemen: gedragsproblemen van kinderen waar 

school extra aandacht aan moet besteden om een (ook emotioneel) veilige school te 

kunnen creëren; 

 er is sprake van taalachterstanden omdat de Nederlandse taal niet de moedertaal van 

het kind is en/of de ouders deze taal onvoldoende beheersen om buiten school de 

taalverwerving van het kind in het Nederlands te versterken.   

 
De doelgroepindicatie kan worden vastgesteld door Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), maar ook 
door de kinder-/peuteropvang zelf indien de registratie in het kindvolgsysteem tot die 
vaststelling leidt en/of vanuit de zorgstructuur van de voorschoolse organisatie door een 
pedagoog of orthopedagoog middels een observatie wordt aangeduid dat sprake is van een 
cognitieve of sociale achterstand. 
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Aanbod 
Recente ideeën met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang laten zien dat 
met name voor peuters van 2 en 3 jaar, men zich meer en meer richt op een zeer nauwe 
samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen en de partners van het primair 
onderwijs. Het is ondenkbaar deze 3 partners nog los van elkaar te zien. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher meerdere malen laten weten dat 
ontwikkelkansen van jonge kinderen hen zeer na aan het hart ligt. Om die reden heeft zij de 
minister nogmaals geadviseerd alle peuters minimaal 2 dagdelen en doelgroepkinderen  
4 dagdelen te bieden binnen een geharmoniseerd, voorschools traject, gericht op het 
spelenderwijs leren en op maat ondersteunen en optimaliseren van de ontwikkeling van die 
peuters. De VNG wordt in hun roep naar ontwikkelrecht voor alle peuters, ondersteund door 
zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de Sociaal Economische 
Raad (SER). Allen zijn het er over eens dat de tijd dat kinderopvang sec gezien wordt als een 
middel om arbeidsintegratie van vrouwen te bevorderen achterhaald is en dat alle peuters 
recht hebben op ontwikkelkansen. De focus moet worden verlegd van opvang naar 
ontwikkeling. WRR: ‘Doel is kinderen opvangen in een stimulerende omgeving waarin kinderen 
dingen leren die hun leven verrijken’.  
 
Een geharmoniseerde samenwerking is in onze ogen een aanbod 

- waar nauwe samenwerking met het basisonderwijs gerealiseerd is  
- waar kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling 
- waar basisonderwijs aansluit op de ontwikkeling van het kind op basis van 

inhoudelijke samenwerking met de voorschool  
- waar ieder kind warm wordt overgedragen van de voorschool naar de 

basisschool. 
 
Het rendement dat door een kwalitatief hoogstaand voorschools traject behaald wordt, 
vergoedt ruimschoots de hiervoor benodigde investeringskosten.  
 
Geharmoniseerd aanbod wil in onze optiek het volgende zeggen: er is voor alle peuters van      
2 jaar tot 4 jaar een plaats op één van de locaties kinder-/peuteropvang. Er zijn meerdere 
opties voor kinder-/peuteropvang mogelijk, variërend van een dagdeel van 3 uur, een dagdeel 
van 5 uur tot een volledige dag van 11 uur. Kinderen van 2 jaar tot 4 jaar ontmoeten elkaar op 
deze locaties zonder dat er sprake is van een gesegregeerd aanbod. Alle locaties waar een 
geharmoniseerd aanbod wordt geboden voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
 

- Er wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
- De organisatie staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK). 
- Hier werken gekwalificeerde en VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. 
- Elke geharmoniseerde locatie biedt ruimte voor eigenheid en identiteit welke gevormd 

worden door de ontwikkelbehoefte van de peuters en afgestemd op de inhoudelijke 
samenwerking met het basisonderwijs. Men biedt een methode van werken die 
voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan VVE. Deze methode kan 
worden herijkt. Op basis van de ontwikkelbehoefte van de peuters, de locatie en het 
samenwerkingsverband kinder-/peuteropvang en basisonderwijs wordt de methode 
van werken waar nodig bijgesteld. 

 



 

5 
 

 
- Primair onderwijs is de belangrijkste partner binnen het geharmoniseerde aanbod en 

er is sprake van een warme doorgaande ontwikkellijn en een gedegen zorgstructuur 
van de voorschool naar de basisschool voor alle peuters.  

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): meer specifiek de jeugd professionals en de 
wijkverpleegkundigen van Thuiszorg West Brabant, hebben structureel overleg met de 
pedagogisch medewerkers. 

- De peuters worden geobserveerd aan de hand van een, op de kinder-/peuteropvang 
en basisonderwijs afgestemde, gecertificeerde methode.   

- Er is op alle locaties ruimte voor zowel kinderen die onder de Wet Kinderopvang 
vallen, als doelgroepkinderen, als 2- en 3 jarigen die niet onder deze categorieën 
vallen. Alleen op deze manier wordt een segregatie van kansrijke en minder kansrijke 
kinderen tegengegaan. 

- Doelgroepkinderen kunnen vanaf 2 jaar altijd 4 dagdelen of 10 uur terecht op een 
locatie met geharmoniseerd aanbod.  

 
Samenwerking en integrale kindbenadering in samenwerking met onderwijs 
Zo Kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen onderhouden uitstekende 
samenwerkingsrelaties met de scholen en bovenschoolse besturen die in de gemeente 
Steenbergen het onderwijs verzorgen. Met LPS, ABBO, SOM en de Zonneberg werken we actief 
samen. Vanuit een geharmoniseerd aanbod met zeer groot bereik van peuters in de gemeente 
versterken we de doorlopende ontwikkellijn voor kinderen.  
De samenwerking strekt echter verder dan uitsluitend het zorgen voor een doorlopende 
ontwikkellijn. We zetten er op in om samen met onze schoolpartners van iedere school een 
brede school te maken, daar waar mogelijk zelfs over te gaan tot een Integraal Kindcentrum.  
Dat betekent niet dat elke school kinder- of peuteropvang in huis moet hebben. Maar het 
betekent wel dat de voorschoolse voorzieningen tenminste gekoppeld worden aan vaste 
scholen, waarmee ze de samenwerking verder intensiveren.  
 
In bijlage 1 is een overzicht gemaakt van het aantal 2- en 3 jarigen wat momenteel de 
peuterspeelzaal bezoekt, het aantal kinderen wat de dagopvang bezoekt en het aantal 2- en 3 
jarigen van de gemeente Steenbergen. 
 
Aanbod per categorie 
 
1. Doelgroepkinderen:     4 dagdelen per week 
2. Wet Kinderopvangkinderen:     vrij aantal dagdelen per week   
3. Niet categorie 1, niet categorie 2:      2 dagdelen per week 
 
Exploitatie en subsidiebehoefte 
Om tot een geharmoniseerd aanbod te kunnen komen hebben we, op basis van het totaal 
aantal 2- en 3 jarigen in de gemeente Steenbergen, 410 kinderen, op peildatum 1 februari 
2015 de volgende categorieën in kaart gebracht: 

1. Welke kinderen onder het doelgroepenbeleid vallen, omdat ze voldoen aan de criteria      
die de gemeente Steenbergen daarvoor stelt; 

2. Welke kinderen onder de Wet Kinderopvang horen omdat sprake is van een 
éénoudergezin waarvan de ouder werkt; 
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3. Welke kinderen onder de Wet Kinderopvang horen omdat beide ouders werken; 
4. Welke kinderen onder het algemene peuterbeleid vallen, omdat ze geen     

doelgroepkind zijn of omdat slechts 1 van beide ouders werkt, waardoor geen recht is 
op kinderopvangtoeslag. 

 
Op basis van die verdeling hebben we de kosten, de ouderopbrengsten en de subsidiebehoefte 
in kaart gebracht (zie bijlage 2). Hierin is te zien hoe de subsidiebehoefte voor de gemeente 
Steenbergen er uit ziet voor categorie 1 en 4 op basis van het huidige bereik 2- en 3 jarigen.  
 
Kosten 
Op basis van de kostprijs van peuteraanbod blijkt dat een uur peuterspeelzaalwerk 
overeenkomt met € 6,84. Dat is congruent met het maximaal te vergoeden uurtarief dat de 
overheid via de Belastingdienst vergoedt onder de Wet Kinderopvang. Uitzondering van die 
kostprijs zijn de doelgroepkinderen. Deze doelgroepkinderen vergen meer individuele 
aandacht. Deze extra aandacht, bestaande uit observaties, inzet van de zorgstructuur van de 
organisatie, overleg met JGZ, overleg met ouders en een meer gedetailleerde overdracht aan 
het basisonderwijs, zorgt voor een opslag. Voor doelgroepkinderen komt de prijs daarom uit 
op € 8,51 per uur opvang. 
 
Ouderbijdragen 
De ouders uit alle categorieën betalen een ouderbijdrage. De ouders van doelgroepkinderen 
betalen een bijdrage (€ 245 per jaar) die jaarlijks gebaseerd wordt op de adviestabel van de 
VNG. De ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen betalen een ouderbijdrage die 
inkomensafhankelijk is en bepaald wordt door de ouderbijdragentabel kinderopvangtoeslag 
van de Belastingdienst. De ouders die niet onder de categorie 1, 2 en 3 vallen betalen nu € 22  
per dagdeel per maand. In de berekening is er vanuit gegaan dat deze ouderbijdrage verhoogd 
wordt naar € 30 per dagdeel per maand. 
    
Subsidiebehoefte  
Vaste subsidie 
De subsidiebehoefte per categorie is vervolgens berekend door de ouderbijdrage van de 
kosten af te trekken en vervolgens per categorie het restbedrag in beeld te brengen dat nodig 
is om een peuteraanbod te realiseren.  
 

Categorie Subsidiebehoefte nieuw Subsidie huidig 

1 € 241.857 €234.179 

2 Wet Kinderopvang  

3 Wet Kinderopvang  

4 € 63.764  

Totaal € 305.621 € 234.179 

 
Variabele subsidie 
Omdat de exploitatie van de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen de afgelopen jaren niet 
positief is geweest, omdat een beoogde besparing vanwege het samenvoegen van Toerdeloo 
Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen niet door kon gaan en de economie 
in een diepe crisis is beland, is sprake van een zorgwekkende financiële situatie. Daar telt bij  
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dat bovenstaande subsidiebehoefte opgebouwd wordt uit een groot deel omzet uit de Wet 
Kinderopvang. Als er fluctuatie zit in die categorie heeft dat direct een forse weerslag op de 
exploitatie. Die fluctuatie kan momenteel niet opgevangen worden. Daarom is een variabele 
voorschotsubsidie noodzakelijk van 10% van de kosten van de exploitatie. Om de liquiditeit 
van de organisatie in een exploitatiejaar te garanderen zal de voorschotsubsidie aan het begin 
van het jaar beschikbaar gesteld moeten worden. Aan het einde van het exploitatiejaar kan de 
balans worden opgemaakt en kan bezien worden of deze variabele subsidie aangewend moest 
worden of niet. Vervolgens wordt deze variabele subsidie voor het volgende exploitatiejaar 
ook in kaart gebracht en vooraf ter beschikking gesteld. 
  
Toekenning subsidie 
Zo Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen dragen ieder jaar op teldatum      
1 oktober zorg voor een overzicht van de aantallen kinderen per categorie. Uit dit overzicht 
distilleren Zo Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen een subsidiebehoefte, 
vervolgens draagt de gemeente Steenbergen zorg voor de toekenning van de subsidie. 
 
Invloeden op subsidie 
Ten behoeve van de toekomstige inhoudelijke en financiële visievorming binnen de gemeente 
Steenbergen hebben we tevens een overzicht bijgevoegd (bijlage 3) waarbij we in kaart 
brengen hoe hoog de subsidie zou zijn indien het bereik van doelgroeppeuters 100% is en het 
bereik van alle andere peuters ook 100%. We baseren hierbij de verdeling van de peuters over 
de categorie op de verdeling zoals we die op peildatum februari 2015 waarnemen. Hierin is te 
zien dat met name het aantal kinderen van werkende ouders sterk bepalen hoe exploitabel de 
peutervoorzieningen zijn. Zodra er meer werkende ouders zijn, die gebruik maken van een 
voorschoolse voorziening, wordt een breed aanbod voor alle peuters aantrekkelijk. Dat 
betekent dat de gemeente met haar stimuleringsbeleid van werkgelegenheid in de gemeente 
en de regio, alsmede met een actief stimuleringsbeleid richting gezinnen met jonge kinderen 
om hen gebruik te laten maken van een voorschoolse voorziening, een direct positief effect in 
beweging zet op de subsidie van de voorschoolse aanbieders. Graag bieden Stichting 
Peuterspeelzalen Steenbergen en Zo Kinderopvang hun diensten aan om gezamenlijk met de 
daartoe geschikte partijen mee te werken aan een actief toeleidingsbeleid van kinderen naar 
een voorschoolse voorziening. 
 
Toekomstvisie   
  
Zo Kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen willen hun samenwerking 
onder een koepel brengen. Het vergt echter zorgvuldigheid en nader onderzoek om de vorm 
waarin we dat kunnen doen te kunnen vaststellen. Tevens zijn de subsidietoekenningen van de 
gemeente Steenbergen en een stabiel beleid ten aanzien van de subsidiering in de toekomst 
een absolute voorwaarde om die samenwerking vanuit een koepel tot stand te brengen. Graag 
blijven we gezamenlijk met de gemeente Steenbergen in gesprek om te bezien of het beleid 
van de gemeente Steenbergen stabiel genoeg te krijgen is om over te gaan tot een bundeling. 
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Huidige samenwerking 
Om de samenwerking alvast een gezamenlijk gezicht te geven hebben we voorlopig de 
volgende plannen per dorpskern of wijk:  
 

- Nieuwe Veste; op de Nieuwe Veste werken we vanuit een volledig geharmoniseerd 
aanbod. Hier zal niets wijzigen. 

- Podium; op het Podium werken we naast elkaar en ondernemen de peuters van Zo 
Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen soms gezamenlijk 
activiteiten. De harmonisatie wordt daar echt sterk in de weg gestaan door de hoge 
kosten die Zo Kinderopvang heeft in de huisvesting. Het zou een harmonisatie van 
werkvormen mogelijk maken indien de gemeente bereid is om Zo Kinderopvang net 
als de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen een huurtegemoetkoming aan te 
bieden van € 10.000 opdat de exploitatie weer positief zal zijn. 

- Watertoren; op deze locatie bieden we peuteropvang. In een geharmoniseerd aanbod 
kunnen we hier in de toekomst, indien dat voorkomt, ook doelgroepkinderen en 
kinderen van ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen opvangen. Op die 
wijze hebben meer ouders dicht bij huis een passend aanbod voor hun specifieke 
gezinssituatie. De locatie werkt met meerdere basisscholen samen waarmee hard 
gewerkt wordt aan brede schoolvorming. 

- Pippi; op deze locatie wordt door de peuterspeelzaal  samengewerkt met basisschool 
Gummarus. Samen met de BSO van Zo Kinderopvang en de basisschool vormen ze een 
brede school. Omdat vanuit een geharmoniseerd aanbod ouders vanaf nu ook onder 
de Wet Kinderopvang diensten bij Pippi kunnen afnemen wordt ook hier het 
voorzieningenniveau voor ouders in de buurt verhoogd. 

- Siemburg; in de Siemburg werken we naast elkaar en ondernemen de peuters van Zo 
Kinderopvang en peuters van Peuterspeelzaal het Hummeltje soms gezamenlijk 
activiteiten. De harmonisatie wordt daar echt sterk in de weg gestaan door de hoge 
kosten die beide partners hebben in de huisvesting in relatie tot de kleine dorpskern 
en het opstartverlies. Het zou een harmonisatie van werkvormen mogelijk maken 
indien de gemeente bereid is om Zo Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen 
Steenbergen een huurtegemoetkoming aan te bieden van € 15.000 totdat de 
exploitatie weer positief zal zijn. 

- Nieuw Vossemeer; we zien beiden dat de dorpskern qua leefbaarheid terugloopt. We 
willen ons graag samen met de gemeente inspannen om enerzijds de 
huisvestingskosten te laten dalen zodat de harmonisatie haalbaar wordt en anderzijds 
de leefbaarheid verhogen door in het gebouw meerdere huurders te gaan zoeken in 
het maatschappelijk domein (praktijkruimte mondhygiëne, nu al een CJG punt, een 
bibliotheek of iets dergelijks) 

- Dinteloord; in Dinteloord is een wedloop van de scholen bezig om allemaal een eigen 
voorschoolse voorziening te hebben in de school. Dinteloord is daar echter te klein 
voor. Wij stellen voor dat we neutraliteit, maar vooral kwaliteit en een optimaal 
geharmoniseerd aanbod borgen door gezamenlijk in een neutraal voorschools 
voorzieningengebouw plaats te nemen aan de Westgroeneweg. Het zou helpen als de 
gemeente de kosten van de beide peuterspeelzaallokalen wil overnemen of 
kwijtschelden, zodanig dat we daar spoedig het overleg met de scholen kunnen 
hervatten en het aanbod kunnen harmoniseren.  
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Frictiekosten 
 
Om te komen tot het boven beschreven geharmoniseerde aanbod ontstaan er voor Zo 
Kinderopvang en SPS frictiekosten.   
 

Frictiekosten  

SPS Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Blozekriekske       € 4.785 (excl. energie e.d.) 
Siemburg              € 7.500 
Dobbelsteen        €  3.082 
Jip en Janneke     €  8.500 

Zo Kinderopvang Podium                 € 10.000 
Siemburg              €   7.500 
Scholingskosten  €   8.100 

 
We verzoeken de gemeente Steenbergen om met ons in gesprek te gaan over kostendeling om 
zo de weg vrij te maken naar een volledig geharmoniseerd peuteraanbod voor de gemeente 
Steenbergen. 
 

 
Conclusie 

 
Zo Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen kunnen onder de juiste 
subsidiaire randvoorwaarden samen een geharmoniseerd aanbod in de gemeente 
Steenbergen verzorgen. Dat doen ze vanuit een intensieve samenwerking die in de 
toekomst moet gaan leiden tot een geïntegreerd bedrijfsmodel. Graag treden we zo 
spoedig mogelijk in overleg over de benodigde ondersteuning vanuit de gemeente 
Steenbergen, zodanig dat we ons nu al hoge bereik spoedig verder kunnen verbinden en 
het bereik naar de absolute 100% te brengen. 
 

 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Paul Korzilius       Corona Koek 
Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen    Zo Kinderopvang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 3 
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stand 1 febr. 2015

2-3 

jarigen 

DO

tot. 

afname 

uren p/w

doelgroep

kinderen 

DO

Totaal bediende 

peuters

Gemeente Steenbergen 248           410           248           63              

-            

-            

Steenbergen + Welberg 204           213           

-            

PSZ Nieuwe Veste 19              19              4                53              5                4                5                5                19              -            

PSZ Pippi 58              58              9                144           13              -            40              5                58              2                

PSZ Puk op het Podium 51              51              136           13              1                28              9                51              7                

DO Nieuwe Veste 9                9                97,5          -            

DO Watertoren 45              45              749,0        -            

DO Zo op het Podium 22              8                22              236,5        -            

-            

Kruisland 32              39              

-            

PSZ Hummeltje 22              22              4                51              6                1                11              4                22              -            

DO Siemburg 10              10              143,0        -            

-            

Dinteloord 107           121           

-            

PSZ Dobbelsteen 32              32              5                80              8                -            15              9                32              15              

PSZ Jip en Janneke 41              41              5                91              11              2                16              12              41              10              

DO Dinteloord 34              34              445,5        -            

-            

Nw. Vossemeer + de Heen 38              37              

-            

PSZ Bloze Kriekske 25              25              4                67              7                -            17              1                25              5                

DO Nw. Vossemeer 13              13              180,5        -            

-            

-            

Totaal 381           410           248           39              622           63              8                132           45              248           39              133           1.852        -            

gem.bezetting: 622:39=

15,95 peuters

Totaal bediende kinderen 63              8                45              132           133           381

Max capaciteit 63 8                45              265           381

bereik doelgroep 100% 3% 14% 83% 410

Maximale capciteit 63 -2              -9              -53            41,8% 100,0%

% 100% -505% -505% -505%

gezin 2 

verdien

gezin 1 

verdien
totalen

wachtlijs

t

tot. 

peuter 

dd p/w2-3 

jarigen

2-3 

jarigen 

dagdelen 

p/w

doelgroe

pkindere

alleensta

and 
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Bijlage 2 Advies harmonisatie 2- en 3 jarigen Gemeente Steenbergen 

Financiele onderbouwing Peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl. 2,625

Tarief per uur 6,84€        

Aantal uur per dagdeel 3 uur

Aantal weken per jaar 40 weken

Opbrengst Subsidie Totaal

Doelgroep Peuters behoefte

Subsidie gemeente Steenbergen:

Aantal doelgroeppeuters 63                

Aantal dagdelen per week 4                  

Kosten per doelgroeppeuter 3.283

Opslag i.v.m. extra begeleidingskosten doelgroeppeuter 800€                 

af: Jaarbijdrage ouders doelgroeppeuters cf. VNG advies 245€         -245€                15.435€           

Totaal subsidie behoefte gemeente Steenbergen per peuter 3.839

Totaal subsidie behoefte Steenbergen 241.857€                        

Alleenstaand  1 verdiener met 1 kind

Aantal peuters 8                  

Aantal dagdelen per week 2                  

Modaal inkomen 2015 35.500

Stelinkomen op 75% modaal 26.625

Totaal ouderbijdrage per maand per peuter resp. totaal per jaar 178€                 13.133€           

Te ontvangen kinderopvangtoeslag 148€                 

Eigenbijdrage per maand 30€                    

Gezin 2 verdieners met 1 kind

Aantal peuters 132           66,67% 88                

Instroom nieuwe peuters wachtlijst 39              53,00% 21                

109              

Aantal dagdelen per week 2                  

Modaal inkomen 2015 35.500

Stelinkomen op 150% modaal 53.250

Totaal ouderbijdrage per maand per peuter resp. totaal per jaar 178€                 178.400

Te ontvangen kinderopvangtoeslag 119€                 

Eigen bijdrage per maand 59€                    

0,283 37              

Gezin 1 verdiener plus overige 2 verdieners met 1 kind die niet voldoen

Aantal peuters (rest van gezin 2 verdienders 1 kind) 132           5,00% 7                  

Instroom nieuwe peuters wachtlijst 39              18,00% 7                  

Aantal peuters 45                

Totaal aantal peuters 59                

2 dd per week naar opvang 2

Totaal ouderbijdrage per maand dagdeel per peuter resp. totaal per jaar 30€                    32.466

Subside behoefte 63.764                            

Totaal inkomsten peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl 239.434 305.621 545.055                

Benodigde opbrengsten conform begroting 2015 527.112

Risico opslag voor fluctuaties in de groep ouders wet kinderopvang 10% 52.711

Extra subsidie behoefte -34.768

Controle totaal aantal peuters in de berekening 238 239.434€        358.332€                        

bijdrage benodigde

133 ouders subsidie

371  
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Bijlage 3 Advies harmonisatie 2- en 3 jarigen Gemeente Steenbergen

Financiele onderbouwing Peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl.

Tarief per uur 6,84€        

Aantal uur per dagdeel 3 uur

Aantal weken per jaar 40 weken

Kosten Opbrengst Subsidie Totaal

Doelgroep Peuters behoefte

Subsidie gemeente Steenbergen:

Aantal doelgroeppeuters 63                257.040

Aantal dagdelen per week 4                  

Kosten per doelgroeppeuter 3.283€              

Opslag i.v.m. extra begeleidingskosten doelgroeppeuter 800€                 

af: Jaarbijdrage ouders doelgroeppeuters cf. VNG advies 245€         -245€                15.435€                         

Totaal subsidie behoefte gemeente Steenbergen per peuter 3.839€              

Totaal subsidie behoefte Steenbergen 241.857€                

Alleenstaand  1 verdiener met 1 kind

Aantal peuters 9                  14.330

Aantal dagdelen per week 2                  

Modaal inkomen 2015 35.500

Stelinkomen op 75% modaal 26.625

Totaal ouderbijdrage per maand per peuter resp. totaal per jaar 178€                 14.330€                         

Te ontvangen kinderopvangtoeslag 148€                 

Eigenbijdrage per maand 30€                    

Gezin 2 verdieners met 1 kind

Aantal peuters 265           100,00% 289              

Instroom nieuwe peuters wachtlijst 39              0,00% -              

289              474.696

Aantal dagdelen per week 2                  

Modaal inkomen 2015 35.500

Stelinkomen op 150% modaal 53.250

Totaal ouderbijdrage per maand per peuter resp. totaal per jaar 178€                 474.696

Te ontvangen kinderopvangtoeslag 119€                 

Eigen bijdrage per maand 59€                    

0,283 75              

Gezin 1 verdiener plus overige 2 verdieners met 1 kind die niet voldoen

Aantal peuters (rest van gezin 2 verdienders 1 kind) 132           0,00% -              

Instroom nieuwe peuters wachtlijst 39              0,00% -              

Aantal peuters 49                

Totaal aantal peuters 49                80.609

2 dd per week naar opvang 2

Totaal ouderbijdrage per maand dagdeel per peuter resp. totaal per jaar 30€                    27.196

Subside behoefte 53.413                     

Totaal inkomsten peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl 531.657 295.270 826.927                                          

Benodigde opbrengsten conform begroting 2015 826.675

Risico opslag voor fluctuaties in de groep ouders wet kinderopvang 10% 82.668

Extra subsidie behoefte -82.416

Controle totaal aantal peuters in de berekening 410 826.675 531.657€                      377.685€                

bijdrage benodigde

ouders subsidie  


