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Aan de Raad, 
Inleiding 
Graag willen wij u informeren over de Subsidieregels Peuteropvang 2018. 
Zoals bij u bekend zijn wij in 2017 overgestapt op zogenoemde Vraagfinanciering voor de peuteropvang 
om zo tot een meer toekomstbestendige manier van subsidieverlening te komen. Dit houdt in dat er op 
basis van bezette peuterplaatsen gesubsidieerd en afgerekend wordt. Er wordt geen totaalbedrag meer 
aan de peuteropvanginstelling verstrekt. 

Met ingang van 2018 worden de plannen van het Kabinet om de kinderopvang te harmoniseren met het 
peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Beide werkgebieden zijn dan volledig geïntegreerd zowel op kwalitatief 
als op financieel niveau. Vraagfinanciering biedt hiervoor een goede financieringsmethode. 

Wijziging subsidieregels 2018 
Met ingang van 2018 is naar alle waarschijnlijkheid ook de overname van het peuterspeelzaalwerk 
Steenbergen en Bergen op Zoom door de Lowys Porquin Stichting (verder LPS), Stichting kinderopvang 
Mamaloe, Stichting Peutercollege, Stichting Jeugd en Welzijn en gemeenten Steenbergen en Bergen op 
Zoom tot een goed einde gebracht. U ontvangt hier op korte termijn een advies over. 
In 2017 was er verschil in het uurtarief voor peuteropvang tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Voor 
2018 heeft het de voorkeur om het uurtarief van beide gemeenten gelijk te stellen en wel op 0 8,40. 
Dit vraagt aanpassing van de Subsidieregels 2018. De strekking van de regels en het Aanvraagformulier 
blijft verder gehandhaafd. 

Subsidiebudget 2018 
Het benodigde subsidiebudget voor 2018 bedraagt op basis van de raming C 354.023. 
De extra benodigde middelen van C 46.525 (C 354.023 - C 307.498 (huidig budget) brengen wij ten laste 
van de Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorzieningen peuters. 
De raming is gebaseerd op een uurtarief van 6 8,40 met een apart Cao- compensatiebudget voor de 
Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen. 
Nu de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen een kinderopvanginstelling is geworden dient de Cao 
Kinderopvang van kracht te worden. Op dit moment valt het personeel onder de Cao Welzijn. 

Het compensatie- budget neemt naar verwachting in ongeveer 5 jaar af totdat er geen compensatie meer 
nodig is. Het budget wordt ook verminderd wanneer personeelsleden de organisatie verlaten. Dit is 
aannemelijk gezien de hogere leeftijd van het personeel 



In de praktijk wordt het salaris van de medewerkers (Cao Welzijn) gefixeerd totdat het nieuwe salaris 
onder de Cao Kinderopvang dit bedrag gaat overstijgen. Het verschil tussen het nieuwe en oude salaris 
wordt door de gemeente gefinancierd via het compensatiebudget totdat dit verschil is opgeheven. 

Informatie aan de instellingen 
De instellingen voor peuteropvang hebben wij geïnformeerd over de Subsidieregels Peuteropvang 2018 
en deze aan hen toegestuurd. De instellingen de ouders over de subsidieregels voor 2018. 

Hoogachtend, Z 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester/ 


