
  

Aan de raad, 

  

  

  

Onderwerp: Verordening peuterwerk 

Voorstel: De verordening “Tegemoetkoming bijdrage aan ouders in de kosten voor 

peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen voor aanbieders van 

peuteropvang” vaststellen 

      

1 SAMENVATTING 

Omdat per 1 augustus 2015 de subsidieverlening in de exploitatiekosten aan de Stichting 

Peuterspeelzalen wordt beëindigd en vanaf dat moment rechtstreeks aan ouders (die niet 

onder de Wet kinderopvang vallen) een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt moet de 

verordening door uw raad worden vastgesteld. 

In de verordening wordt geregeld hoe en wanneer een ouder in aanmerking kan komen voor 

een tegemoetkoming. Omdat er geen wettelijke verplichting is om peuterwerk aan te bieden 

moet de raad een verordening vaststellen. Tevens wordt in deze verordening bepaald aan 

welke kwaliteitseisen een aanbieder moet voldoen om peuterwerk te kunnen aanbieden. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

KC Triangel heeft in 2011 de Stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente overgenomen en als 

aparte Stichting KC Triangel gebracht. 

Landelijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van de voorschoolse voorzieningen. Vanaf 

1 januari 2015 zijn de wettelijke kwaliteitseisen tussen peuterwerk en kinderopvang geharmoni- 

seerd. In dat kader past het ook dat ook de eigen bijdrage wordt geharmoniseerd. 

Ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen, kunnen nu in aanmerking komen voor een 

gesubsidieerde plek, waarbij ouders een vaste eigen bijdrage betalen (€ 51,50 per maand). Dit 

brengt met zich mee dat er een ongelijkheid ontstaat tussen ouders die een inkomensafhanke- 

lijke bijdrage betalen omdat zij onder de Wet kinderopvang vallen en ouders die gebruik 

kunnen maken van een subsidieplek. 

Daarnaast geeft de situatie na 1 augustus 2015 ouders de mogelijkheid om te kiezen. Tot 

1 augustus 2015 zijn ouders voor wat betreft het gesubsidieerde peuterwerk aangewezen op 

de Triangel. In het kader van ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra past een 

kerngerichte benadering. Ouders hebben voor wat betreft onderwijs keuzemogelijkheden. In 

de nieuwe situatie kunnen ouders ook kiezen voor een ontwikkelingsgerichte voorschoolse 

voorziening. 

Voor ouders is het voorliggende voorstel niet per definitie duurder. Voor veel ouders zal het 

pas enkele euro's per maand duurder worden als men een inkomen heeft van € 60.000,- of 

hoger. 

Bovendien is in een overgangsbepaling geregeld dat ouders, waarvan een peuter nu nog 

gebruik maakt van een gesubsidieerde plek in de nieuwe situatie niet meer hoeft te betalen 

dan € 51,50 aan eigen bijdrage. 
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3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Er is geen wettelijke grondslag om regulier peuterwerk aan te bieden. De gemeente is daar vrij 

in. De gemeente is wel verplicht om daar waar nodig VVE (voor en vroegschoolse educatie) 

aan te bieden indien blijkt dat een kind een taal of spraakstoornis heeft. Maar VVE valt buiten 

dit voorstel. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar gebruik kunnen 

maken van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Samen spelen en samen ontwikkelen. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met dit voorstel willen een stap zetten om kerngericht de integrale kindcentra verder te 

ontwikkelen . Daarnaast willen we harmonisatie van de eigen bijdrage die ouders moeten 

betalen. Peuterwerk wordt niet afgeschaft maar we gaan het anders organiseren. 

4.B Wat mag het kosten? 

Uitvoering van deze verordening kost op jaarbasis € 70.000,- Dit is ten opzichte van de 

begroting 2015 een besparing van € 150.000,-. Vanaf 2016 kan € 66.000,- jaarlijks worden 

afgeraamd. 

4.C Wat is het alternatief? 

Subsidie blijven verstrekken aan een Stichting of Peuterwerk helemaal afschaffen. 

4.D Wat is het risico? 

Voor de gemeente is er geen risico. Er zal een verschuiving plaatsvinden van ouders die voor 

een andere aanbieder gaan kiezen. 

4.E Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

De nieuwe regeling gaat in op 1 augustus 2015. 

5 COMMUNICATIE 

Er zijn informatieavonden georganiseerd voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

om deze groep te informeren over de verandering. 

Alle aanbieders in de gemeente Hof van Twente zijn in het hele proces meegenomen en 

hebben meegedacht om de nieuwe situatie vorm te geven. 
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