
Beantwoording vragen mevrouw E. Prent /  Gewoon Lokaal  

Overname peuterspeelzaalwerk 

Het volgende staat in het raadsvoorstel: " .. Nadelen: Het opheffen van de Stichting Jeugd en Welzijn (inclusief 
de stichtingen peuterspeelzalen Steenbergen en Bergen op Zoom) brengt voor beide gemeenten extra kosten 
met zich mee. Voor 2017 wordt voor Steenbergen uitgegaan van een bedrag van C 57.033 en voor 2018 van C 
66.473 (in het bedrag voor 2018 is een compensatiebudget opgenomen van C 49.928 waarvoor de middelen al 
onderdeel uitmaken van de subsidie peuteropvang 2018. Resteert een bedrag van C 16.545). Dit is echter nodig 
om richting de toekomst financieel gezonde peuteropvangorganisaties te hebben. De relatief dure Cao welzijn 
wordt omgezet naar Cao kinderopvang en de beschikbare uren van het personeel kunnen flexibeler worden 
ingezet zodat beter ingespeeld kan worden op de wensen van de ouders. De verwachting is dat de ingediende 
begrotingen van de peuteropvangaanbieders in 2018 hierdoor naar verhouding lager zullen zijn dan in 2017 
waardoor dit binnen de huidige budgetten kan worden opgevangen. Tevens zullen de rijksmiddelen voor het 
onderwijsachterstandenbeleid in 2018, naar verwachting, hoger zijn dan in 2017..."  
   

1. Wanneer is duidelijk wat de werkelijke kosten zijn? 
    Antwoord: 
    De uiteindelijke kosten zullen pas na afronding van het boekjaar 2018 bekend zijn.  
 
        In 2018 resteren nog de onderstaande kosten: 
        - Reguliere subsidieaanvraag peuteropvang 2018: bezien moet worden in hoeverre de aanvraag 

 overeenkomt met de raming van de subsidie. Peuteropvang vindt uw raad belangrijk. Dit betekent  
  dat  iedere peuter die voor subsidie in aanmerking komt ook geplaatst moet kunnen worden.  
  Daardoor  kan het aantal peuters per jaar variëren en daarmee ook de hoogte van het  
  subsidiebedrag voor het peuterspeelzaalwerk. 
        -  Het Cao-compensatiebudget. In de subsidie peuteropvang is voor 2018 uitgegaan van een raming  
  van € 49.928. Dit is een maximaal compensatiebudget waarbij er van uit is gegaan dat alle  
  medewerkers overgaan en de komende jaren in dienst blijven. Dit bedrag is al in de begroting 2018  
  opgenomen.       
        -  Doorlopende kosten Stichting Jeugd en Welzijn. Dit zijn kosten voor werkzaamheden die de  Stichting Jeugd 

en Welzijn in 2018 nog uit moet voeren. U moet hierbij denken aan  werkzaamheden voor de jaarrekening, 
doorlopende huur hoofdkantoor en afrondende inzet van de  

  interim-directeur.   
 
 2.  Er is met de raad afgesproken dat zij op de hoogte zouden worden gehouden over de te nemen  
  stappen. Er wordt extra kosten gemaakt. Ik wil graag weten hoe en wanneer wij hierover  
  geïnformeerd zijn cq. welke ruimte wij gegeven hebben om deze kosten te maken. 

      Antwoord: wethouder Van Geel heeft u tijdens het overnametraject  geïnformeerd op momenten  
 dat hierover relevante informatie beschikbaar was. Het ins en outs van het uiteindelijke  
 kostenaspect zijn in de afrondende fase inzichtelijk geworden en worden nu aan uw raad  
 voorgelegd. Eind 2018 is bekend wat de werkelijke kosten zijn. De wethouder heeft u eveneens  
 gedurende het jaar geïnformeerd dat er nog geen zicht was op de precieze kosten voor  
 overname.  
 

  3.   In de voorlopige liquiditeitsbegroting staat nog nader te verdelen kosten waaronder afkoop  
  directeur. Kosten komen voor onze gemeente op een kleine 50.000 euro. Zijn deze kosten al  
  meegenomen of kunnen we deze op een later moment alsnog verwachten? En zo ja, wat zou het 

 voorstel zijn om deze uit te financieren? 
          Antwoord: Deze kosten zijn al meegenomen in het kostenoverzicht en raadsvoorstel dat u heeft  
  ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld om de begrote kosten ten laste te brengen van de  
  Algemene Reserve en indien de subsidie peuteropvang voor 2017 lager uitvalt dan begroot, dan   
  kan dit overschot ook gebruikt worden om een deel van de kosten te financieren.  
 

 4. In de commissie M&M van 13 november 2017 heeft de wethouder toegezegd dat hij ervan uit ging  
 dat ook ouders geïnformeerd zouden worden over de overnamen en wat zij daarvan zouden  
 merken. In het voorstel staat dat personeel is geïnformeerd en er een persbericht is opgesteld e  



 verstuurd. Wat is er concreet richting de ouders gegaan waarvan kinderen op een locatie van SPS  
 zitten en/of op de wachtlijst staan?  
 Antwoord:   Begin december zijn de ouders middels een brief geïnformeerd over de overname van  
 de peuterspeelzalen en de tarieven voor 2018.  
 

         
 5. Ik trek de conclusie dat wij bij instemming enkel een overeenkomst hebben met LPS kindcentra en  
  Stichting kinderopvang Mamaloe. Is dit correct? 
         Antwoord : De gemeente Steenbergen heeft in 2017 de vraagfinanciering voor de peuteropvang  
  ingevoerd. Dit betekent dat iedere kinderopvangorganisatie die aan de vereisten voldoet een  
  subsidieaanvraag in kan dienen. Instellingen die voldoen ontvangen een beschikking en niet zo  
  zeer een overeenkomst. In 2017 is aan Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen, Stichting  
  Kinderopvang Mamaloe en Stichting Kinderopvang Kibeo een beschikking voor opvang peuters  
  afgegeven. Voor 2018 zal het naar verwachting gaan om LPS-Kindcentra, Stichting Kinderopvang  
  Mamaloe en Stichting Kinderopvang Kibeo.  

 


