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Samenvatting 

Het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van artikel 166 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs 
op 1 januari 2011 is door de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur ingetrokken. 
Het intrekkingsbesluit voorkomt dat gemeenten voor extra financiële uitgaven voor de 
voorschoolse educatie worden geplaatst. 

De minister bereidt een wijzigingsvoorstel van het genoemde artikel voor waarin zij uitgaat van 
een verplichting uitsluitend voor de zgn. doelgroepkinderen WE. De VNG zal in overleg met een 
aantal gemeenten een reactie voorbereiden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Gemeenten worden niet verplicht om de ouderbijdrage voor alle ouders met alle kinderen die 
deelnemen aan de voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal te verlagen per 1 januari 2011. 
Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder 
risico op een taalachterstand in het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging 
worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen. 

Tot 1-1-2011 zijn gemeenten die een Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 
ontvangen verplicht om de ouderbijdrage laag te houden voor ouders van kinderen met een risico 
op een taalachterstand in het Nederlands (de doelgroep). Met de voorgenomen wijziging van de 
Wet op het Primair Onderwijs (artikel 166, tweede lid, WPO) zou de ouderbijdrage voor alle 
ouders verplicht laag gehouden moeten worden per 1 januari 2011. De Eerste en Tweede Kamer 
hebben ingestemd met het voorstel van minister Van Bijsterveldt om de geplande verplichting 
hiertoe niet door te laten gaan. Het betekent dat per 1 januari a.s. nog geen wettelijke verplichting 
voor de hoogte van het ouderbijdragetarief geldt. 

Er komt zo snel mogelijk een wetswijziging om de ouderbijdrage voor ouders van kinderen met 
een risico op een taalachterstand in het Nederlands weer verplicht laag te stellen, zoals nu ook het 
geval is. De verwachting is dan ook dat dit besluit tot weinig veranderingen zal leiden voor 
gemeenten of peuterspeelzaalhouders. Er zal overleg plaatsvinden met de vier grote gemeenten, 
de VNG en de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep) over deze wijziging en het laag 
houden van de ouderbijdrage voor ouders van doelgroepkinderen tot de wetswijziging van kracht 
wordt. 

Wij adviseren gemeenten het bestaande beleid voorlopig voort te zetten. Het aan de 
Toeslagenregeling kinderopvang gerelateerde laagste ouderbijdragetarief voor W E 



peuterspeelzalen berekenen wij per 1-1-2011 op € 0,51 per uur. Uitgaande van 3 uur per dagdeel, 
4 dagdelen per week en 40 weken per jaar betekent dit dat de ouderbijdrage op jaarbasis 
€ 244,80 bedraagt. Voor gemeenten die de tarieven ook voor niet doelgroepkinderen en voor de 
reguliere peuterspeelzalen willen afstemmen op de Toeslagenregeling kinderopvang publiceren 
wij begin januari a.s. op www.vnq.nl een inkomensafhankelijke adviestabel. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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