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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT02148 

iiuiiimin uiii i i.. 

Gemeente 
Hellendoorn 

18 SEP. 2018 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

^ Onderwerp: B&W -advies: Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018 

Advies: 
1. De 'Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018 ' vaststellen. 
2. Deze nota en de bijbehorende nadere regels ter kennisname aanbieden aan de commissie 

Samenlevingszaken. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
De kinderopvang en de peuterspeelzalen zijn geharmoniseerd op 1 januari 2018. U moet vanaf 2018 een 
adequaat en financieel toegankelijk aanbod aan peuters van niet werkende ouders en kostwinners 
bieden. Het Rijk biedt dat aan kinderen van werkende ouders. U moet alle Hellendoornse 
kinderdagverblijven in de gelegenheid stellen subsidie aan te vragen voor peuteropvang. In maart j l . hebt 
u de eerste stap gezet om tot harmonisatie te komen door bij de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente 
Hellendoorn aan te geven dat de subsidie voor regulier peuterspeelzaalwerk wordt beëindigd per 2019. 
Door 'Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018 ' vast te stellen als nadere uitwerking van 
de 'Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 ' waarborgt u kwalitatief 
goed en financieel toegankelijke peuteropvang in de gemeente. 

Aanleiding: 
De kinderopvang en de peuterspeelzalen zijn op 1 januari 2018 geharmoniseerd. De besluiten m.b.t. de 
harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en de kwaliteit kinderopvang zijn 
gepubliceerd in het Staatsblad in september 2017. De harmonisatie heeft verstrekkende gevolgen voor 
de kinderopvang in zijn algemeen en voor de peuterspeelzalen in het bijzonder. 

Het uitgangspunt van de harmonisatie is om tot eenduidige financieringsstructuur voor ouders te komen 
waarbij: 
» het Rijk de opvang van kinderen van werkende ouders financiert in alle voorschoolse 

voorzieningen; 
« gemeenten een adequaat en financieel toegankelijk aanbod moeten bieden aan peuters van niet 

werkende ouders en kostwinners. 

Gemeenten blijven wetteli jk verantwoordeli jk voor voorschoolse educatie op basis van de Wet op het 
primair onderwijs. Voorschoolse educatie is bestemd voor kinderen met een (risico op een) 
onderwijsachterstand. Het doel van voorschoolse educatie is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en 
aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden. Dit gebeurt spelenderwijs. Hierdoor kunnen deze 
kinderen een betere start maken op de basisschool. 
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Relevante eerdere besluiten: 
20 maart 2018 Harmonisatie voorschool in relatie tot de subsidie Stichting Peuterspeelzalen 

Gemeente Hellendoorn 2018 (17INT02938) 

Doelstelling: 
Doel van deze nota is nadere regels vast te stellen om zo kwalitatief hoogwaardige en financieel 
toegankelijke peuteropvang te waarborgen in de gemeente Hellendoorn. 

Oplossing: 
De eerste stap om tot harmonisatie te komen hebt u gezet in het voorjaar van 2018. Op het moment 
van publicatie in de Staatscourant had u van het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente 
Hellendoorn (SPGH) al een subsidieaanvraag voor 2018 ontvangen. De harmonisatie maakte dat deze 
aanvraag in een ander licht bezien moest worden. 

Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met het bestuur van de SPGH over de consequenties van de 
harmonisatie voor de organisatie. U hebt mede naar aanleiding van deze gesprekken besloten 2018 als 
overgangsjaar voor de SPGH te beschouwen. Voor dit overgangsjaar is de hele subsidieaanvraag van de 
SPGH gehonoreerd. U hebt het bestuur van de SPGH per beschikking over dit besluit geïnformeerd en 
over uw besluit om de subsidie reguliere peuteropvang per 1 januari 2019 te beëindigen. 
U hebt in deze beschikking ook aangegeven de subsidierelatie voor voorschoolse educatie voort te willen 
zetten. De minister beschouwt voorschoolse educatie namelijk niet als economische activiteit. 

Na deze zorgvuldige beëindiging van uw reguliere subsidierelatie met de SPGH, is de volgende stap het 
opstellen van nadere regels kinderopvang. Door het vaststellen van nadere regels biedt u 
kinderdagverblijven een kader om subsidie voor peuteropvang aan te vragen dat aan uw eisen voldoet. 

U moet alle kinderdagverblijven in de gelegenheid stellen subsidie aan te vragen voor peuteropvang. U 
kunt aan peuteropvang wel eisen stellen. In bijgaand voorstel zijn nadere regels opgesteld als verdere 
uitwerking van de 'Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 ' . U regelt 
dan dat alleen peuteropvang voor peuters uit niet toeslaggerechtigde gezinnen in de gemeente 
Hellendoorn gesubsidieerd wordt. De subsidie wordt verleend aan de instelling, niet aan de ouder(s). 

Effecten: 
Door nadere regels op te stellen, stelt u kinderdagverblijven in de gelegenheid om peuteropvang aan te 
vragen voor peuters uit niet toeslaggerechtigde gezinnen in de gemeente Hellendoorn. 

Planning: 
Na vaststelling door uw college treden deze subsidieregels voor onbepaalde tijd in werking de dag 
volgend op die van haar bekendmaking in het Twents Volksblad en werkt terug tot en met het jaar 
2018. 

Financiële consequenties: 
De verwachting is dat u in 2018 naast de subsidie aan de SPGH maximaal 15 extra peuterplaatsen moet 
bekostigen. Dit aantal is gebaseerd op de realisatie van het aantal peuterplaatsen door de SPGH op 1 
november 2017 aangevuld met een inschatting van realisatie door andere voorschoolse voorzieningen. 

In de nadere regels is opgenomen dat de subsidie per kindplaats gekoppeld is aan het uurtarief zoals dat 
opgenomen is in het Besluit kinderopvangtoeslag. De subsidie heeft alleen betrekking op de kosten die 
resteren na aftrek van de ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Voor de berekening wordt de meest recente VNG-tabel 
gehanteerd. Deze is afgeleid van de tabel voor de kinderopvangtoeslag. In lijn met uw eerdere besluit 
blijft een peuterplaats echter gratis voor peuters van ouders met een inkomen op bijstandsniveau. 

Voor 2018 kost een peuterplaats C 1.788, - per jaar (C 7,45 per uur). Voor dit bedrag kan een peuter 40 
weken lang twee dagdelen van in totaal zes uur peuteropvang krijgen. 
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De SPGH heeft een subsidie voor regulier peuteropvang ontvangen van C 174.225,-- . Dit bedrag is 
bestemd voor het aanbieden van reguliere peuteropvang en om te anticiperen op de harmonisatie. 

Er wordt niet voorgesteld om een subsidieplafond in te stellen, gelet op het beperkte financiële risico en 
het belang voor kinderen. 

Er is in de gemeentebegroting voor 2018 nog een bedrag voor peuterwerk beschikbaar van C 28.738,-- . 
De verwachting is dat dit bedrag ter aanvulling op de al verleende subsidie aan de SPGH ruimschoots 
voldoende is voor het aanbieden van peuteropvang in 2018 . 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
Door de nadere regels stelt u peuters van niet werkende ouders en kostwinnersgezinnen in de 
gelegenheid peuteropvang te volgen en voldoet u aan uw wetteli jke plicht. 

Na vaststelling door uw college zullen de regels de dag na publicatie in werking treden. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Participatieladder/code: 
N.v.t. 

Communicatie: 
De nadere regels zullen worden gepubliceerd op www.overheid.nl in het Gemeenteblad. Deze publicatie 
wordt bekendgemaakt in de gemeentelijke advertentie in het Twents Volksblad. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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