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(geanonimiseerd)

De raad wordt een voorstel voorgelegd om in te stemmen met de 1ste wijziging van de 

Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof 

van Twente 2020, waarin de bijdrage voor de pedagogisch beleidsmedewerker wordt 

verhoogd. 

    

Voorstel 

De 1ste wijziging van de Verordening Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vaststellen. 

Argumenten 

Door de kinderopvangvoorzieningen, die Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Hof van 

Twente uitvoeren, is een verzoek gedaan om de bijdrage voor het inzetten van de 

Pedagogisch beleidsmedewerker te verhogen naar een bedrag tussen de € 400 en € 450. 

Aanleiding voor dit verzoek is dat de CAO onlangs is gewijzigd en de salarissen zijn 

gestegen. 

In de Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen 

Hof van Twente 2020 (=Verordening) is een bedrag van € 350 opgenomen. In de door u op 

21 april 2020 vastgestelde Verordening is opgenomen dat per 1 januari 2022 het kinder- 

dagverblijf, dat VVE aanbiedt, jaarlijks een bijdrage voor een pedagogisch beleids- 

medewerker Voorschoolse Educatie (VE) ontvangt (artikel 4f). De bijdrage is € 350 (10 uur x 

uurtarief € 35) per VVE-peuter per jaar. De peildatum is het aantal peuters, dat op 1 januari 

WE ontvangt. Gemiddeld gaat het om 45 peuters die jaarlijks VVE ontvangen. 

Wij hebben naar het verzoek van de kinderopvangorganisaties gekeken. Het vastgestelde 

bedrag in de Verordening is berekend op de gegevens uit 2019 en niet meer aangepast aan 

de stijging van de (personeels)kosten. Wij vinden het verzoek van de kinderopvangvoor- 

zieningen alleszins redelijk en zijn van mening dat het bedrag in de verordening verhoogd 

moet worden naar € 425. Hierdoor kan op een goede wijze door inzet van gekwalificeerd 

personeel uitvoering worden gegeven aan de VVE. 

Voor de uitvoering van de VVE ontvangen wij een doeluitkering. De uitkering is voldoende 

om deze verhoging hieruit te bekostigen. 

Het betreft een kleine aanpassing van de Verordening, inhoudelijk verandert er niets. 

Daarom stellen wij u raad voor in te stemmen met de voorliggende wijziging van de 

verordening. 



Vervolg 

Nadat uw gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld zal deze gepubliceerd worden in 

het Hofweekblad en op de website www.overheid.nl. Tevens zullen de kinderopvang- 

voorzieningen over het besluit worden ingelicht. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

Ù de burggmeester, 

      

  

  

(geanonimiseerd)  (geanonimiseerd)

drs. D. Lacroix . Nauta-van Moorsel MPM 


