
Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 

ler: 1 

2 0 míĩ 2018 

B&W-advies: 
Onderwerp: Harmonisatie voorschoolse periode in relatie tot subsidie 2018 Stichting 

Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn 

Advies: 
1. De SPGH voor 2018 een subsidie te verstrekken van C 295.700, - conform inliggende beschikking. 
2. Voor 1 juni 2018 u laten adviseren over nadere regels peuteropvang in de gemeente Hellendoorn. 

Besluit B en W: ċ o O Ķ X r O Q C İ O \ C Í 5 Ì 

Korte samenvatting: 
U hebt van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) een subsidieaanvraag voor 
2018 ontvangen van C 295.700, - voor voorschoolse educatie en reguliere peuteropvang. Na het 
indienen van de aanvraag werden door de Rijksoverheid de verschillen weggenomen tussen 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met ingang van 2018 bekostigt het Rijk de peuterplaatsen van 
peuters waarvan beide ouders werken. U bent vanaf januari j l . verantwoordelijk voor de bekostiging van 
plaatsen voor peuters van kostwinnersgezinnen en niet werkende ouders. 

Deze nieuwe wetteli jke ontwikkeling, ook wel harmonisatie genoemd, maakt dat de subsidieaanvraag 
van de SPGH in een ander licht bezien moet worden. 
Een consequentie van het Rijksbeleid is namelijk dat u de huidige subsidierelatie met de SPGH moet 
beëindigen voor wat betreft reguliere peuteropvang. U moet namelijk alle aanbieders van kinderopvang 
de gelegenheid geven subsidie voor peuteropvang aan te vragen. Het beëindigen van de subsidierelatie 
met de SPGH geldt niet voor voorschoolse educatie. U mag hiervoor subsidie aan de SPGH blijven 
verstrekken. 

Door 2018 als overgangsjaar voor reguliere peuteropvang te beschouwen en de SPGH subsidie te 
verlenen ter hoogte van het aangevraagde bedrag, geeft u de organisatie de gelegenheid te anticiperen 
op de harmonisatie. U neemt dan tevens een redelijke termijn in acht om de subsidierelatie met de SPGH 
voor reguliere peuteropvang af te bouwen. 

Door u te laten adviseren over nadere regels peuteropvang zorgt u er voor dat er voor 
kinderdagverblijven een instrument komt om subsidie aan te vragen en dat hun aanbod aan uw 
(kwaliteits)eisen voldoet. 

Aanleiding: 
U hebt van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) een integrale subsidieaanvraag 
2018 ontvangen voor Voorschoolse educatie (VE) en voor reguliere peuterplaatsen. Na ontvangst van 
deze aanvraag heeft het Rijk besloten peuterspeelzaalwerk en kinderopvang per 1 januari 2018 bij wet 
gelijk te schakelen qua kwaliteit, toezicht en f inanciën. Dit wordt 'harmonisatie' genoemd. Doel van deze 
harmonisatie is om verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven weg te nemen en te 
zorgen voor een betere afstemming tussen voorschool en basisonderwijs. 
Het peuterspeelzaalwerk bestaat daardoor wetteli jk per 2018 niet meer. Per 2018 biedt de kinderopvang 
peuteropvang aan. Onder peuteropvang wordt een kortdurend aanbod verstaan voor peuters van twee 
dagdelen van circa vijf uren per week gedurende 40 weken per jaar. 
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Relevante eerdere besluiten: 
n.v.t. 

Doelstelling: 
Doel van deze nota is te bepalen hoe om te gaan met: 

1. de subsidie aanvraag 201 8 van de SPGH; 

2. de bekostiging van peuteropvang in het kader van de nieuwe ontwikkelingen. 

Oplossing: 
Harmonisatie: wat verandert er? 

Met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang neemt het Rijk de financiële 
verantwoordelijkheid van gemeenten over voor de bekostiging van peuterplaatsen van peuters waarvan 
beide ouders werken. De gemeenten zijn met ingang van 2018 alleen nog maar verantwoordelijk voor de 
subsidiëring van plaatsen peuteropvang voor peuters uit kostwinnersgezinnen of waarvan beide ouders 
geen betaalde baan hebben. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor voorschoolse educatie. 
U moet de volgende stappen nemen om de harmonisatie te implementeren: 

1. een nieuwe relatie aangaan met de SPGH; 

2. nadere regels opstellen om kwalitatief goed peuterwerk te waarborgen. 

In onderstaande worden de twee stappen verder toegelicht. 
Stap 1: Een nieuwe relatie aangaan met de SPGH 

U hebt van de SPGH een integrale subsidieaanvraag voor 2018 ontvangen ter hoogte van C 295.700, -
voor plaatsen voorschoolse educatie en reguliere peuterspeelzaalplaatsen. De harmonisatie werpt een 
ander licht op deze subsidieaanvraag. Om die reden wordt de aanvraag van de SPGH gesplitst in: 

1. voorschoolse educatie; 
2. reguliere peuteropvang SPGH. 

Voorschoolse educatie 
De gemeente is wetteli jk verplicht het voorschoolse deel van voor en vroegschoolse educatie aan te 
laten bieden. U verstrekt al jaren subsidie aan de SPGH om deze plaatsen voorschoolse educatie te 
realiseren. Door de gemeentelijke subsidie kunnen door de Jeugdgezondheidszorg geïndiceerde peuters 
10 uur per week 40 weken lang een intensief voorschools programma volgen. 

De ministeries van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geven aan dat 
als u deze subsidie blijft verstrekken u geen staatsteun geeft. Voorschoolse educatie wordt evenals 
primair onderwijs niet gezien als een economische activiteit. 

De SPGH en de gemeente hebben jarenlang geïnvesteerd in het scholen van leidsters, het opzetten van 
een infrastructuur voor voorschoolse educatie en het realiseren van een voorschools educatief aanbod 
dat voldoet aan de wetteli jke eisen. Door de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid te blijven 
beleggen bij de SPGH zorgt u voor continuïteit van kwaliteit van deze plaatsen en kunt u snel anticiperen 
op landelijke ontwikkelingen. 
Dat laatste is van belang aangezien 2018 voor voorschoolse educatie een overgangsjaar is. Het Rijk zal 
naar verwachting dit jaar meer duidelijkheid geven over de inzet van dit voorschoolse educatieve aanbod. 
In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat kinderen met het risico op een achterstand vanaf 2019 
geen aanbod van 10 uur voorschoolse educatie per week krijgen, maar 16 uur. 

Voorgesteld wordt de SPGH door middel van de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid te blijven 
subsidiëren voor Voorschoolse educatie. In 2018 gaat het om een subsidie voor Voorschoolse educatie 
van C 121.475,- . 
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Reguliere peuteropvang SPGH 
Door de harmonisatie krijgt de SPGH concurrentie van andere kinderdagverblijven. De SPGH heeft deels 
geanticipeerd op deze nieuwe ontwikkeling door peuterspeelzalen te transformeren naar 
kinderdagverblijven. Tegelijkertijd bleef het product een regulier peuterspeelzaalproduct. 

Doordat de SPGH al heeft voorgesorteerd op deze nieuwe ontwikkelingen, is bij benadering in te 
schatten hoeveel peuterplaatsen u moet bekostigen. Op 1 november 2017 kwamen 52 peuterplaatsen 
niet in aanmerking voor bekostiging door het Rijk en 219 peuterplaatsen wel . Voor het merendeel van de 
reguliere peuterplaatsen bij de SPGH mag u dus geen subsidie meer verstrekken. 

Er zijn ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd met het bestuur van de SPGH over de juridische 
implicaties van de wetswijziging. Het bestuur van de SPGH weet dat ten gevolge van de harmonisatie de 
huidige subsidierelatie voor reguliere peuteropvang moet worden beëindigd. Het bestuur geeft aan in 
2018 een marktconform tarief voor een reguliere peuterplaats te hanteren van C 1.490, - per jaar (C 
7,45 per uur). Voor dit bedrag kan een peuter 40 weken lang twee dagdelen van in totaal vijf uur 
peuteropvang krijgen. 

Uitgaande van de realisatie op 1 november 2017 wordt voorlopig geraamd dat reguliere peuteropvang bij 
de SPGH voor niet toeslaggerechtigde gezinnen de gemeente circa C 65.00Q- per jaar kost (tarief 
peuterplaats minus ouderbijdrage). 

Hoewel het bestuur een marktconform tarief hanteert, ligt de kostprijs per uur bij de SPGH circa C 1,25 
per uur hoger dan bij andere kinderdagverblijven. Dit komt omdat peuteropvang voor de SPGH (en 
andere voormalige peuterspeelzalen) duurder is dan voor de 'reguliere' kinderdagverblijven. Zo vallen de 
leidsters van de SPGH niet onder de CAO Kinderopvang maar onder de duurdere CAO Welzijn. De korte 
contactmomenten per kind en het volgen van schoolvakanties verhoogt ook de kostprijs. De SPGH blijft 
daarom de integrale subsidieaanvraag voor 2018 van C 295 .700 , - handhaven. Naast een subsidie ter 
hoogte van C 121.475,- voor Voorschoolse educatie wordt er voor regulier peuterwerk een subsidie 
gevraagd van C 174.225,34. 

U mag geen staatsteun geven maar u mag ook niet opeens een subsidierelatie van drie jaar of meer 
beëindigen. De Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat daarvoor een redelijke termijn in acht moet 
worden genomen. 

Voorgesteld wordt de SPGH voor regulier peuterwerk in 2018 incidenteel te subsidiëren voor 
C 174.225,34 conform inliggende beschikking. 

In deze subsidiebeschikking staat vermeld dat 2018 een overgangsjaar is en dat deze subsidierelatie 
daarna voor reguliere peuteropvang wordt beëindigd. 
Op deze manier geeft u de SPGH de gelegenheid te anticiperen op de harmonisatie, neemt u een 
redelijke termijn in acht om de subsidierelatie af te bouwen en blijft de staatsteun onder de toegestane 
drempel. 

Stap 2: Nadere regels opstellen om kwalitatief goed peuterwerk te waarborgen. 
U moet alle kinderdagverblijven in de gelegenheid stellen peuteropvang aan te bieden en hiervoor 
subsidie aan te vragen. U kunt daar wel kwaliteitseisen aan stellen. Voorgesteld wordt om nadere regels 
peuteropvang op te laten stellen als nadere uitwerking van de 'Algemene subsidieverordening 
samenleving gemeente Hellendoorn 2014 ' . U kunt op deze manier zorgen dat alleen peuteropvang voor 
peuters uit niet toeslaggerechtigde gezinnen in de gemeente Hellendoorn gesubsidieerd wordt dat aan 
uw voorwaarden voldoet. 

Voorgesteld wordt u voor 1 juni 2018 te laten adviseren over nadere regels peuteropvang in de 
gemeente Hellendoorn. 

Effecten: 
n.v.t. 

Planning: 
De subsidie aan de SPGH betreft het jaar 2018. 
Voorgesteld wordt voor 1 juni 2018 u te laten adviseren over de nadere regels peuteropvang. Deze 
gelden na vaststelling voor onbepaalde t i jd. 
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Financiële consequenties: 
Voor regulier peuterwerk heeft de gemeenteraad C 203.000, - beschikbaar gesteld. 

Het Rijk wil extra inzetten op voorschoolse educatie en ontwikkelt nieuw beleid. In 2018 investeert het 
Rijk 40 miljoen euro extra in voorschoolse educatie. Deze investering wordt gedaan om te voorkomen 
dat pedagogische medewerkers ontslagen worden in 2018 terwij l zij in 2019 weer aangenomen moeten 
worden. In 2019 loopt dat bedrag op macro niveau op tot 130 miljoen extra en vanaf 2020 gaat het om 
structureel 170 miljoen euro. Het totale budget stijgt hiermee naar 486 miljoen euro per jaar. In de 
komende maanden wordt er verder overlegd over hoe het extra geld vanaf 2019 verdeeld zal worden. 

Voor de gemeente Hellendoorn betekent dit dat de doeluitkering OAB van C 8 9 . 3 5 0 , - in 2018 wordt 
bijgesteld naar C 121.475,- . Van dit bedrag is C 25.000,- bestemd voor het scholen van leidsters van 
groepen Voorschoolse educatie om aan nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. 

De bijdrage die de gemeente Hellendoorn ontving in het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door 
kwaliteit en educatie (Wet OKE) ter hoogte van C 86.000, - is echter per 2018 stopgezet. Als reden 
voert de minister aan dat het Rijk de bekostiging van de peuterplaatsen van toeslaggerechtigde ouders 
op zich neemt waardoor gemeenten goedkoper uit zijn. 

Door de wetswijziging kunnen ook andere kinderdagverblijven een subsidieverzoek voor regulier 
peuterwerk aanvragen. Als u de SPGH de subsidie verleent conform verzoek blijft voor 2018 een bedrag 
voor peuterwerk beschikbaar van C 2 8 . 7 3 8 , - . De verwachting is dat dit bedrag toereikend is voor 2018. 

Personele consequenties: 
n.v.t. 

Juridische consequenties: 
Door de SPGH voor 2018 nog éénmaal een subsidie te verstrekken voor regulier peuterwerk voldoet u 
aan de Algemene Wet Bestuursrecht terwijl u onder de drempel blijft waarbij sprake is van staatsteun. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
Er is veelvuldig gecommuniceerd met de SPGH over de harmonisatie en de gevolgen voor de organisatie. 
Door middel van inliggende beschikking wordt de organisatie op de hoogte gebracht van uw besluit. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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