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Onderwerp
Omvorming subsidiëring peuterspeelzaalwerk

Steenbergen;

Aan de raad,
1. Inleiding
De gemeente Steenbergen heeft de ambitie om binnen de beschikbare middelen te streven naar een zo
hoog mogelijke kwaliteit en een zo groot mogelijk bereik van het jonge kind in het kader van
peuterontwikkeling en voorschoolse educatie.
Samen met partners in het veld is in december 2011 de beleidsnotitie "Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl"
door de raad vastgesteld. Hierin is uitwerking gegeven aan de Wet Oké (2010) waarin een start is
gemaakt met de harmonisering van peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang.
Naar verwachting worden met ingang van 2018 de regels én financiering van beide voorzieningen
volledig gelijk getrokken (Het Peuterplan van minister Asscher). In Steenbergen is het zaak om hierbij niet
achter te blijven en ook op lokaal niveau deze voorzieningen volledig te harmoniseren. Dit geldt vooral
voor de subsidiesystematiek voor het peuterspeelzaalwerk (peuteropvang) die aan moet sluiten bij de
harmonisering. In de bijgevoegde beleidsnotitie "Omvorming subsidiëring peuteropvang" is aangegeven
hoe dit kan gebeuren. Via deze collegenota wordt u geadviseerd over de (financiële) consequenties van
de harmonisering.
2. Achtergrond
Met ingang van 2018 wordt het peuterspeelzaalwerk volledig geharmoniseerd met de kinderdagopvang.
Dit betekent ook een aanpassing van de manier waarop deze voorzieningen nu gesubsidieerd worden.
Doelstellingen beleid
Doel is een nieuw en transparant stelsel te ontwikkelen voor de peuteropvang, Hierbij wordt
gestreefd naar:
- Een kwalitatief hoogwaardig aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering (educatieve en
pedagogische kwaliteit).
- Het (tegen geringe vergoeding) aanbieden van een aanbod van 2 dagdelen (1 d a g d e e ^ 3 uur) per week
voor peuterkinderen (kinderen van eenverdieners) van 2 tot 4 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag met
een aanvulling tot 4 dagdelen voor doelgroeppeuters (van 2,5 tot 4 jaar) zonder en met recht op
kinderopvangtoeslag.
- Het realiseren van een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar
met een nauwe samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en
ouders/verzorgers
- Waar mogelijk lokaal maatwerk afgestemd op de wensen en behoeften van peuters en hun ouders.

Ter inzage ligt:

- Het realiseren van een warme overdracht van de voorschoolse periode naar de school.
- Het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelingsachterstanden of voorsprong en andere
ontwikkelingsgerelateerde zaken en het kunnen bieden van een passende aanpak, in samenwerking
met andere partijen in de wijk en de stad.
Huidige subsidiesvstematiek peuterspeelzaalwerk
De subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk vindt vanaf september 2015 plaats op basis van een
bijdrage voor 59 kinderen van kostwinnersgezinnen, verder peuterkinderen genoemd, die geen
aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag en 63 doelgroepkinderen. De hoogte van de subsidie
bedraagt in 2016 totaal C 305.664 (peuterkinderen C 61.439 en doelgroepkinderen C 244.225). De
gemeentelijke subsidie is op dit moment een aanbodsubsidie. De gemeente heeft een subsidierelatie met
één organisatie voor peuterspeelzaalwerk. Dit is de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen.
Recente ontwikkelingen
Door de volledige harmonisering voor peuterspeelzaal en kinderdagopvang met ingang van 2018 maar
ook door lokale ontwikkelingen zoals een andere aanbieder van peuteropvang bij basisschool De Nieuwe
Veste
maken het noodzakelijk dat de subsidiesystematiek in overeenstemming wordt gebracht met deze
ontwikkelingen.
Overige ontwikkelingen:
Er zijn nog twee ontwikkelingen die spelen op het terrein van de toekomstige peuteropvang en wel:
- De fusiegesprekken die al geruime tijd plaats vinden tussen de LPS (Lowys Porquin Stichting, bestuur
van 6 basisscholen in Steenbergen) en de Stichting Jeugd en Welzijn (waaronder de Stichting
Peuterspeelzalen Steenbergen valt).
De verwachting is dar er na 15 oktober 2016 aan de hand van enkele businesscases meer duidelijkheid
komt over de (financiële)haalbaarheid van een fusie.
- De nieuwe Rijksmiddelen die gemeenten vanaf 2016 ontvangen om zich in te spannen voor een
voldoende en financieel toegankelijk aanbod in een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan
ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hiervoor moeten gemeenten beleid gaan opstellen.
Het opstellen van nieuw beleid hiervoor wordt in samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten in
2017 opgepakt.
3. Van peuterspeelzaal naar Peuteropvang
In het kader van de harmonisatie moet het peuterspeelzaalwerk zich omvormen tot kinderopvang om het
voor ouders mogelijk te maken dat zij een kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.
Het peuterspeelzaalwerk wordt, na vaststelling van de nieuwe subsidiesystematiek, peuteropvang
genoemd.
Peuteropvang betreft educatieve opvang voor kinderen vanaf 2 jaar tot het moment waarop
zij naar de basisschool uitstromen. Peuteropvang is gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding
op de basisschool en moet voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen met het daarbij behorende Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
Peuteropvang wordt uitgevoerd op peuteropvanglocaties in groepen van maximaal 16 peuters per groep
met twee leidsters. De ontwikkeling van alle peuters wordt gevolgd middels een observatiesysteem dat de
peuter/kleuter- ontwikkeling en/of de leervorderingen op een gestructureerde wijze voor alle kinderen in
beeld brengt. Een zogenoemde peuterplaats voor doelgroepkinderen bij een instelling voor peuteropvang
is voor doelgroepkinderen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij uitstromen naar de basisschool, van
vier dagdelen per week, verspreid over minimaal 2 weekdagen, gedurende 40 weken per jaar. Het aantal
uren per week is 12.
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4. Uitgangspunten bij omvorming subsidiesystematiek
Met het oog op de omvorming van de subsidiesystematiek voor het peuterspeelzaalwerk(peuteropvang)
wordt voorgesteld om de volgende uitgangspunten vast te stellen:
a. Peuterspeelzalen moeten omvormen tot kinderopvang om het mogelijk te maken dat ouders in
aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.
(In Steenbergen zijn de peuterspeelzalen al omgevormd tot kinderopvang).
b. Subsidiëring vindt plaats op basis van een maximumuurtarief per kindplaats (waar van toepassing
minus de ouderbijdrage) die de instelling aan de ouders in rekening brengt.
c. Waar mogelijk vast voorsorteren op de volledige harmonisering met ingang 2018 waar de gemeente
verantwoordelijk wordt voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor een
kinderopvangtoeslag.
d. De gemeente blijft minimaal verantwoordelijk voor subsidiëring van de huidige doelgroepen die zij
subsidieert zijnde: 63 doelgroepkinderen en 59 kinderen van eenverdieners, verder genoemd
Peuterkinderen.
Het huidige subsidiebudget van C 305.466 (peil 2016) is daarbij in principe maatgevend.
e. Subsidiëring vindt plaats per bezette peuterplaats op basis van een vastgesteld uurtarief voor:
- doelgroepkinderen maximaal C 9 , - per uur voor maximaal 480 uren per jaar;
- doelgroepkinderen kosten verschil 6 9 , - en wettelijke uurtarief van 6 7,18 (2017).
- peuterkinderen maximaal C 9 , - voor maximaal 240 uur per jaar.
f. Subsidie wordt alleen verstrekt aan instellingen die geregistreerd staan in het Landelijk Register
Kinderopvang en daarmee voldoen aan de wettelijke kwaliteitsvereisten voor peuteropvang.
g. Subsidie wordt alleen verstrekt aan instellingen die een contract met de gemeente afsluiten waarin
zaken zijn opgenomen als: aantoonbare samenwerking met basisscholen, het bieden van een
verantwoord educatief programma, zorgen dat op iedere locatie peuters en doelgroeppeuters
geplaatst worden en overige zaken die verder in de subsidieregels worden opgenomen.
h. De organisaties voor peuteropvang worden zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen
exploitatie. Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor het in stand houden van organisaties.
Een gemeentelijke subsidie zal alleen beschikbaar worden gesteld voor het plaatsen van doelgroeppeuters die wel/geen gebruik kunnen maken van de Wet Kinderopvang en peuters waarvan een
ouder of beide ouders niet werken (peuterkinderen).
i. Personeel van de peuteropvang dient onder de CAO kinderopvang te vallen of zo snel als
mogelijk is hieronder gebracht te worden.
5. Subsidieregels Peuteropvang
Na vaststelling van het nieuwe beleid omtrent vraagfinanciering moeten er subsidieregels opgesteld
worden. Dit moet zo snel mogelijk na vaststelling gebeuren omdat de nieuwe subsidiëring met ingang van
2017 van kracht wordt. Hier wordt al aan gewerkt.
6. Nieuwe subsidiesystematiek
Een nieuwe subsidiesystematiek moet passen bij de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de
kinderopvang. Bij de kinderopvang is nu sprake van vraagfinanciering en bij het peuterspeelzaalwerk van
aanbodfinanciering. Ouders die gebruik maken van de kinderopvang betalen de kosten van opvang en
krijgen afhankelijk van hun inkomen een tegemoetkoming van de belastingdienst. Het peuterspeelzaalwerk wordt gesubsidieerd door de gemeente en ouders betalen een vaste ouderbijdrage.
Bij de toekomstige peuteropvang zal een groot deel van de inkomsten gehaald worden door de
kinderopvangtoeslag. Het heeft daarom de voorkeur om aan te sluiten bij de financiering van de
kinderopvang waarbij het om Vraagfinanciering gaat.
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6.1. Vraagfinanciering
Bij deze systematiek gaat de gemeente de vraag van ouders volgen. Hierbij wordt subsidie verstrekt op
basis van een maximum uurtarief voor een maximum aantal uren per bezette voorschoolse kindplaats.
Instellingen die aan de vereisten voldoen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een aantal
kindplaatsen. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal bezette peuterplaatsen
(daaronder wordt
begrepen het aantal afgenomen uren per werkelijk bezette peuterplaats (peuterkinderen en W E ) , het
gehanteerde uurtarief, en de totaal in rekening gebrachte ouderbijdragen. Een terugvordering van
subsidie kan mogelijk zijn als de houder minder bezette peuterplaatsen heeft gerealiseerd dan het aantal
waarop de hoogte van de subsidieverlening was gebaseerd.
6.2. Vaststellen uurtarief
Om vraagfinanciering mogelijk te maken dient er een maximum uurtarief vastgesteld te worden. Hierbij
moet rekening gehouden worden met een hogere kostprijs voor peuteropvang (het eerdere
peuterspeeizaaiwerk). De kosten hiervoor liggen per bezet uur hoger dan de gemiddelde uurprijs voor
kinderdagopvang. Dit komt omdat:
* het aanbod minder uren per jaar betreft waardoor vaste kosten over minder uren verdeeld kunnen
worden;
* personeel betaald wordt op basis van de duurdere CAO Welzijn en relatief veel ervaringsjaren heeft
opgebouwd, waardoor ze hoger zijn ingeschaald;
* meer taakuren voor de pedagogisch medewerkers nodig zijn omdat de dagdelen kort zijn en
daardoor een groot deel van de extra werkzaamheden buiten de openingsuren uitgevoerd moet
worden;
* gedurende de gehele openingstijd er 2 beroepskrachten per groep aanwezig zijn. In de
kinderopvang mag men gedurende de openingstijd maximaal 3 uur alleen staan.
Uurtarief voor doelqroepkinderen
Uitgaande van het huidige budget per doelgroepkind per jaar, zijnde C 3.840, is teruggerekend naar een
uurprijs. Dit geeft een uurprijs van C 8,-- (C 3.8401480 uren per jaar).
Kengetallen geven echter aan dat de kostprijs voor het peuterspeelzaalwerk rond C 1 0 , - ligt (peil 2016).
Het vaststellen een maximum uurtarief van C 9 , - is daarom wenselijk.
Uurtarief voor peuterkinderen
Peuterkinderen bezoeken 2 dagdelen van 3 uur de peuteropvang. Ook voor deze kinderen kan een
uurtarief van C 9,~ vastgesteld worden. Voor alle peuters geldt dan een gelijk tarief.
6.3. Concrete financiering peuters
De financiering van de peuteropvang komt er als volgt uit te zien:

a. Geen gemeentelijke subsidie
Beide ouders werken

Reguliere peuteropvang
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Ouders betalen de kosten en krijgen
een tegemoetkoming van de
Belastingdienst.

b. Wel gemeentelijke subsidie
Beide ouders werken en de peuter
heeft een W E indicatie

Deel gesubsidieerde opvang

Ouders betalen de kosten en krijgen
een tegemoetkoming van de
Belastingdienst. De gemeente
betaalt het 3 en 4 dagdeel *
verschil in kosten tussen 6 9,- en
wettelijke uurtarief van C 7,18.
e

c. Wel gemeentelijke subsidie
Een van de ouders of beide ouders
werken niet

Gesubsidieerde opvang

Ouders betalen een vaste bijdrage
en de gemeente betaalt de rest.

Gesubsidieerde opvang

Ouders betalen een vaste bijdrage
en de gemeente betaalt de rest.

d. Wel gemeentelijke subsidie
Een van de ouders of beide ouders
werken niet en de peuter heeft een
W E indicatie

7. Overwegingen
In het voorgaande is inzicht gegeven in de totstandkoming van een nieuwe financieringssystematiek voor
de peuteropvang en de (financiële) consequenties hiervan. Besluitvorming kan nu plaatsvinden.
Er worden nog Beleidsregels en contracten met de voorschoolse instellingen opgesteld om aanvragen
van voorschoolse instellingen in behandeling te kunnen nemen. De nieuwe systematiek zal met ingang
van 1 januari 2017 van kracht moeten worden. Het vaststellen van de Beleidsregels en de contracten is
een bevoegdheid van het college.
8. Middelen
8.1. Financiële vertaling nieuwe subsidiesystematiek
Voor de nieuwe subsidiesystematiek is een indicatie van de benodigde kosten berekend.
Naar schatting is er een budget nodig van 6 286.605 nodig.
Het huidige budget voor het peuterspeelzaalwerk bedraagt 6 305.664 (peil 2016). Het restende deel
bedraagt afgerond 6 19.000

De opbouw van deze kosten bij Vraagfinanciering ziet er als volgt uit:
Betreft

NIET ONDER WET KDV
Peuterkinderen 2 dagdelen van 3 uur x
40 weken per jaar (240 uren per jaar).
Doelgroeppeuters 4 dagdelen van 3 uur x
40 weken per jaar (480 uren per jaar).

Kosten jaar 1
uurtarief van C 9,-

Subsidie gemeente minus
vaste ouderbijdrage

C 127.440

C 90.270

C 95.256

C 89.866
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Betreft

WEL ONDER WET KDV
Doelgroeppeuters gemeente betaalt
3 en 4 dagdeel (2 dagdelen van 3 uur x
40 weken per jaar (240 uren per jaar).
e

Kosten jaar/
uurtarief van C 9 -

Subsidie gemeente minus
vaste ouderbijdrage

C 88.560

C 88.560

C 17.909

C 17.909

e

Gemeente betaalt verschil tussen uurtarief
Van 6 9 , - e n 6 7,18 = 6 1.82

Indicatie totale kosten

6 286.605

9. Risico's
Risico's kunnen liggen in:
- de berekening van de kosten. Het betreft een indicatie die mogelijk kan afwijken van de praktijk;
- de nieuwe systematiek die nog onbekend is voor de voorschoolse instellingen waardoor aanvragen
misschien niet in een keer goed worden ingediend en later aangepast moeten worden;
- een hoger aantal aanvragen (voor meer peuters) waarvoor meer budget nodig is dan begroot;
- het vastgestelde uurtarief van C 9 , - dat mogelijk lager ligt dan de kostprijs voor peuteropvang. Indien
aanpassing noodzakelijk is betekent dit extra lasten voor de gemeente. Dit zal bij de evaluatie van de
nieuwe subsidiemethodiek in 2018 duidelijk worden.
10. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid voor de peuteropvang door uw college en raad worden de
voorschoolse instellingen geïnformeerd. Gewerkt wordt al aan het opstellen van subsidieregels voor de
peuteropvang zodat aanvragen van instellingen zo snel als mogelijk in behandeling genomen kunnen
worde
11. Advies
Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de beleidsnotitie "Omvorming subsidiëring
peuterspeelzaalwerk" met de navolgende specifieke beslispunten:
1. De uitgangspunten zoals in deze notitie verwoord vast te stellen.
2. In te stemmen met vraagfinanciering als nieuwe subsidiesystematiek voor de toekomstige
peuteropvang.
3. Een maximum uurtarief van C 9 , - vast te stellen voor de benoemde peuters in het kader van
vraagfinanciering.
4. De vast te stellen beleidsregels voor de vraagfinanciering en de contracten met de voorscholen als
bevoegdheid van het van het college, nader uit te laten werken.
5. In 2018 de methodiek van vraagfinanciering te evalueren in samenspraak met de voorschoolse
instellingen.
6. De voorschoolse voorzieningen van uw besluit bm de hoogte te stellen.
Hoogachtend
Burgemeeste en wethouders van Şteenbèrger
e burgemeester
deJocQ-sabretaris

RÌATJ.M. ĩogàţs

élt, MBA
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