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Betreft: Aanvraag subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2021 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Bijgaande treft u de voorlopige subsidieaanvraag 2021 aan voor de peuteropvang op de locaties de 
Koelekopkes, de Keentjes, de Graspieperkes, Molenakker, de Rommelpot, Dolfijn, de Rakkertjes en 
Peuteropvang Moesel van Humankind Kinderopvang en -Ontwikkeling. 

De aanvraag 2021 is gebaseerd op het productaanbod zoals omschreven in de uitwerkings- 
overeenkomsten peuteropvang en Voorschoolse Educatie VE 2019. Dit aanbod zal worden 
aangeboden op bovengenoemde locaties. Het productaanbod bestaat uit 2 reguliere dagdelen van 5,5 
uur opvang per dagdeel. Daarnaast wordt er op vier locaties voorschoolse educatie (WE) geboden 
waarbij er een extra dagdeel van 5,5 uur wordt aangeboden. 

Het tarief voor peuteropvang zal vermoedelijk € 8,46 per uur gaan bedragen in 2020. In oktober 2020 
wordt het definitieve tarief vastgesteld voor peuteropvang in 2021. Daarnaast zal er op basis van de 
gerealiseerde bezetting in 2020 tot en met het derde kwartaal een bijstelling komen van het aantal 
maximaal te gebruiken dagdelen in 2021. Op basis van hetgeen nu bekend is zal het aantal te 
reserveren dagdelen 105 reguliere dagdelen en 90 dagdelen voor voorschoolse educatie omvatten, 
samen 195 dagdelen. Dit is gelijk aan het aantal gereserveerde dagdelen in 2020 ( 205 dagdelen in 
2019). 

Basis subsidie Peuteropvang en WE 
Op basis van deze gegeven bedraagt het subsidiebedrag voor 195 dagdelen: 195 x 5,5 uur x 52 
weken x € 8,46 zijnde € 471.814,20 

Daarnaast wordt conform voorgaand jaar een aanvullende subsidie gevraagd van in totaal 
€ 53.836,94 voor: 

verplichte scholing ten behoeve peuteropvang en WE; 
extra formatie voor groepsondersteuning op locaties peuteropvang Keentjes (Markeent) en 
Dolfijn (Aan de Bron); 
coördinatie POVAA/E/ plaatsingen als gevolg van inburgeringstrajecten/re-integratie/SW- 
plaatsingen; 
overdracht basis onderwijs en JGZ; 
bevordering IKC ontwikkeling met basis onderwijs; 
samenwerking ten behoeve van regionale ontwikkelingsagenda; 

Het subsidiebedrag voor peuteropvang en WE bedraagt hiermee € 525.651,14 
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Subsidie garantieplekken 
Behorende bij de subsidie de peuteropvang en WE \wordt er een garantiesubsidie gevraagd voor het 
plaatsen van maximaal 5 kinderen gedurende 2 dagdelen binnen de reguliere kinderdagopvang (52 
weken) ten behoeve van het voorkomen van langdurige wachttijden bij de Peuteropvang. Er wordt 
alleen gefactureerd indien er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de garantieplekken. 
Het bedrag voorde garantiesubsidie bedraagt maximaal 15 x 5,5 uur X2 dagdelen x 52 weken x 
€8,22, zijnde €36.293,40 

Het subsidiebedrag voor peuteropvang en WE inclusief de voorziening van de garantieplekken 
bedraagt hiermee € 561.944,54 

Subsidie BSO voor Iedereen (Kleuteropvang) 
Naast de peuteropvang is er in Weert ook Kleuteropvang gerealiseerd (BSO voor Iedereen). Deze 
voorziening is gericht op kinderen waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op een fiscale 
bijdrage, met als doel gelijke kansen voor alle kinderen. Aan alle kinderen in Weert wordt de 
mogelijkheid geboden om ten minste 1 dag per week naar de BSO te gaan. Deze dagdelen worden in 
2021 aangeboden op drie locaties BSO Regenboog (BS Kameleon), BSO Waterval (BS Aan de Bron) 
en BSO Markant (BS Markeent). Op basis van deze gegeven bedraagt het subsidiebedrag voor 50 
dagdelen: 50 x 3 uur x 52 weken x € 7,62 = € 59.451,60 

Subsidie extra initiatieven 
Naast de subsidie voor peuteropvang en WE en de garantieplekken wordt er een subsidie gevraagd 
voor een drietal extra initiatieven: 

Sociale vaardigheidstraining Kinderopvang en Onderwijs. Training bij en begeleiding van 
medewerkers door specialisten kan gewenste ondersteuning bieden. Begrote kosten van 
training inclusief begeleiding € 5.470,04 
Scholing Uk & Puk (WE-systematiek). Uitwisselbaarheid personeel en dóórontwikkeling van 
kennis en kunde met het oog op ontwikkelen doorgaande leer-ontwikkellijn. De benodigde 
subsidie om deze scholing te kunnen bieden is € 15.680,16 (was in 2020 € 26.673,70). 

Het subsidiebedrag voor extra initiatieven bedraagt € 21.150,20 

Totaal subsididie aanvraag peuteropvang voorzieningen Weert 
De totale subsidieaanvraag voor 2020 exclusief garantieplekken maar inclusief extra initiatieven 
(waaronder BSO voor Iedereen) bedraagt € 606.252,94 
Inclusief de garantieplekken is de totale subsidie aanvraag € 642.546,34 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien een nadere toelichting is gewenst 
vernemen wij dit graag van u. 

Met vriendelijke groet. 

Regiodirecteur 
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