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Subsidie peuteropvan g 2Ot7

Voorstel
1. Subsidie peuteropvang 2OL7 te verlenen aan:
la. Stichting Kinderopvang Hoera € 46.000
lb. Stichting Kinderopvang Humanitas € 407.466
2. De ouderbijdragetabel 2016 voor gemeenteplekken te handhaven voor 2017

Inleiding
Op 13-09-2016 is ingestemd met de integrale aanpak van kinderopvang, op basis van
gemeentelijke taken op het gebied van:

Wet kinderopvang : Toezicht en handhaving kinderopvangvoorzieningen.
Wet Primair Onderwijs: 100 o/o peuteropvang en educatie kinderen laagopgeleide ouders
Jeugdwet: regie op jeugdhulp; meer preventie, minder zware jeugdhulp, lGezinlPlan.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning: regie op ondersteuning, eigen kracht en lGlP
Participatiewet: iedereen doet mee, werkt aan zelfstandig, onafhankelijk bestaan
Armoedebeleid: iedereen doet mee, werkt aan zelfstandig, onafhankelijk bestaan
Asielbeleid: AZC met 30 peuters (juni 2016); 130 vergunninghouders huisvesten

De rijksoverheid werkt met gescheiden budgetten: het ministerie van sociale zaken zet
belastingtoeslag in voor tweeverdieners, het ministerie van onderwijs zet budget
onderwijsachterstanden in voor kinderen van laagopgeleide ouders. Door goede
subsidieafspraken willen we naar een eenvoudiger werkwijze.

Beoogd effect/doel:
Vanuit de integrale aanpak het subsidie kinderopvang 2OL7 verlenen, voor het gefaseerd
opheffen van het verschil tussen gemeenteplekken (40 weken per jaar) en
belastingplekken (52 weken per jaar) met als doel: vrije toegang vooralle peuters.
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Argumenten
1. Vanaf 2011 heeft Weeft een vangnetregeling: voor alle peuters waarvan ouders

geen recht hebben op belastingtoeslag is er een gemeenteplek peuteropvang.
Hiervoor ontvangen Kinderopvang Hoera en Humanitas jaarlijks subsidie.
Daarnaast vult de gemeente 6 o/o ëtêrt op belastingtoeslag voor ouders met een
verplicht werk/schooltraject of wordt kinderopvang op basis van sociaal medische
indicatie bekostigd. Gemeentelijke financiering (gemeenteplekken/aanvulling) mag
de financiering door het rtlk (belasUngtoeslag) ntet doorkrußen. Door de regels
van de rijksoverheid gaat onnodig veel tijd in de systeemwereld zitten.

Situaties wijzigen snel: een uitkeringsgerechtigde vindt een baan, een scholingstraject
loopt af, een werkende wordt ontslagen, een gehuwde ouder wordt alleenstaand, ouders
raken in de schulden etc. Vooral laagopgeleide en anderstalige ouders kunnen de
kinderopvang niet zelfstandig regelen door de hectiek en het complexe systeem.
Intern zijn we onnodig veel tijd kwijt aan het op de juiste plaats krijgen van een kind en
de (administratie van) betaling ervan. Daarom streven we naar uitwisselbare plekken.
In 2011 liep Weert alvoorop met de vangnetregeling, hierdoorvoldoen we ruim aan de
opdracht van het ministerie om uiterlijk 2020 vrije toegang voor alle peuters te regelen.
Vanaf 2017 volgt de verbeterslag: gelijk en uitwisselbaar aanbod voor alle peuters.

Gemeenteplekken omvatten om financiële redenen minder weken per jaar of kortere
dagdelen. Om de plekken gemakkelijker te kunnen uitwisselen en heterogene groepen
met kinderen van tweeverdieners en overigen mogelijk te maken, is met beide
kinderopvangorganisaties besproken dit verschil gefaseerd op te heffen.
Humanitas gaat van 40 weken naar 52 weken, Hoera gaat naar langere dagdelen.
Humanitas en Hoera verzoeken op basis van de gewenste situatie om een subsidie van
€ 46.000 voor Hoera (gelijk aan 2016) en € 407 .466 voor Humanitas (2076 € 389.180)

2. Verlengen ouderbijdragetahel 2016
Vanwege de gefaseerde overgang stellen we voor de ouderbijdragetabel 2016 te
handhaven en deze aan te passen zodra de situatie is gewijzigd.
Logisch gevolg bij uniformiteit van gemeente- en belastingplekken is dat ook de apafte
ouderbijdragetabel (voor 40 wk peuteropvang/korte dagdelen) komt te vervallen.
Ouders met "gemeenteplekken" gaan dan dezelfde bijdrage betalen als "belastingouders"

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het subsidie voor langere dagdelen/52 weken kan worden opgevangen binnen de
beschikbare budgetten 2OI7 voor voorschoolse educatie en peuteropvang.
Budget 2016 was € 570.684, budget 2Ot7 is € 582.229.
Na verlening van € 453.466 resteert nog voldoende voor overige verplichtingen.

Uitvoering/evaluatie
1. Om de overgang van de huidige naar de gewenste situatie soepel en binnen het te

verlenen subsidie te laten verlopen is ingangsdatum januari 2017 niet haalbaar.
Het voorstel is dat we met Hoera en Humanitas in overleg blijven en op logische
momenten stappen zetten (na mei- of zomervakantie).

2. De ouderbijdragetabel kan dan parallel aan deze invoering mee wijzigen richting
belastingtabel. Vandaar de optie om de huidige tabel te handhaven tot de eerste
wijzigingen worden doorgevoerd.

Comm unicatie/ partici patie
Zodra er concrete wijzigingen kunnen worden gemeld, zullen Hoera, Humanitas en
gemeente hun klanten (persoonlijke brief) of burgers (publicatie) informeren.
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Overleg gevoerd met
Intern: Patricia Vos financieel adviseur, Frank van Beeck beleidscoördinator, Margot van
den Broeke teamleider WIZ
Extern : stichting kinderopvang Humanitas, stichting kinderopvang Hoera

Bijlagen
Subsidieverzoeken peuteropvan g 20L7
stichting kinderopvang Humanitas en stichting kinderopvang Hoera

Pagina 3





OO
(,

hoero
kindercentra

Gemeente Weert
Mevrouw Riek Klaessen

Betreft; continuering subsidie peuterprogramma Leuken

Geacht college van B&W,

Sinds mei 2015 reserveren wij dagdelen t.b.v. 'gemeenteplaatsen'in het
peuterprogramma voor Leuken en geven wij invulling aan het WE-programma op deze
locatie.

De ervaringen tot op heden zijn wat ons betreft positief en door middel van deze brief
verzoeken wij u derhalve de subsidie voor het peuterprogramma te cont¡nueren in 2017

Yoor 2OL7 vragen wij wederom een subsidie van € 46.000,- en voeren wij geen indexatie
door. We willen de afspraken die we middels de uitvoeringsovereenkomst van april 2015
met elkaar hebben gemaakt graag voortzetten.

Indien u tegemoet komt aan dit verzoek, betekent dit dat:
De gemeente Weert € 46.000 subsidie betaalt aan Hoera kindercentra.
Dit bedrag in maandelijkse termijnen wordt bevoorschot.
Hoera voor dit bedrag 34 dagdelen per week reserveert als gemeenteplaats.

o In 2016 hebben we hiervan gemiddeld per maand 20 dagdelen ingezet
Hoera ook dagdelen beschikbaar houdt voor kinderen van statushouders, die op
deze manier dus snel kunnen instromen.
Hoera één keer per kwartaal een creditfactuur naar de gemeente stuurt i.v.m. de
ontvangen ouderbijdragen volgens de ouderbijdragentabel van de gemeente
Weert.

o In het tweede kwartaal van 2016 heeft Hoera € 977,I3 aan ouderbijdragen
ontvangen.

o Wij zien geen aanleiding om te verwachten dat dit bedrag per kwartaal in
2017 drastisch zal wijzigen.

o Dit betekent dat van de bruto-subsidie van € 46.000,- ongeveer € 4.000,-
terug wordt betaald aan de gemeente en de feitelijke netto-subsidie dus
ongeveer 42.OOO,- zal zijn.

Ook WE plaatsingen worden bekostigd uit de subsidie. WE-kinderen komen
minimaal 10 uur per week (minimaal drie dagdelen).

Wij vernemen graag van u of u conform ons verzoek de subsidierelatie in 2OL7
ongewijzígd voort wilt zetten.

Met vriendelijke groet,

a

a

a

a

a

a

Dhr. R.A.P. Peeters, directeur
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Gemeente Weert
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 950
6000 AZ Weert

Nedenreert, 16 november 2Q16
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Betreft Aanvraag subsidie Peuteropvang en voorschoolse educatie 2017

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Bijgaande treft u de subsidieaanvraag2AlT aan voor de Peuteropvang op de locaties de
Koelekopkes, de Keentjes, de Graspieperkes, Molenakker, de Romrnelpot, Dolfijn en de Rakkertjes
van Kinderopvang Humanitas.

De aanvraag 2017 is gebaseerd op het productaanbod zoals omschreven in de
uitwerkingsovereenkomsten Peuteropvang en Voorschoolse Educatie VE 2013-2015. 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 geboden
waarbrj er een extra dagdeel van 5,5 uur wordt aangeboden.

Op basis van de gerealiseerde bezetting in 2016 dienen wij een subsidieaanvraag in voor de
uitvoering van '100 reguliere dagdelen en 90 dagdelen voor voorschoolse educatie, samen 190
dagdelen.

Momenteel wordt er uit gegaan van een aanbod gedurende 40 schoolweken per kalenderjaar. De
gemeente heeft verzocht of er overgegaan kan worden naar een aanbod van 52 weken. Wij hebben
het voornemen om na de meivakantie in 2017 (week '19) gefaseerd over te gaan naar een aanbod
waarbij gedurende 52 weken peuteropvang zal worden aangeboden.

Het subsidiebedrag voor 190 dagdelen tot en met week 18 bedraagt 190 x 5,5 uur x 15 weken x
€ 7,80 zijnde € 122.265,- gebaseerd op een aanbod van 40 weken per jaar.

Het subsidiebedrag voor 190 dagdelen nà week 18 bedraagt 190 x 5,5 uur x 33 weken x € 7,55 zijnde
€ 260.361,- gebaseerd op een aanbod van 52 weken per jaar.

Daarnaast wordt gelijk aan voorgaandejaren een aanvullende subsidie gevraagd van€24.84A,- voor
scholing, extra formatie voor groepsondersteuning en overleg doorgaande lijn onderwijs en JGZ.

De totale subsidieaanvraag voor 2017 bedraagt hiermee e 407.466,-

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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