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Onderwerp

Subsidie peuteropvang 2Ot6 en 2Ot7

Voorstel

1. Subsidie te verlenen aan peuterspeelzaal stichting Verbreding Basisschool
Altweerterheide voor 2016 € 10.500

2. Op basis van keuze voor optie 2, subsidie te verlenen voor peuteropvang stichting
Verbreding Basisschool Altweerterheide 2017 € 7.L74

3. Subsidie te ramen voor gemeenteplekken tot maximaal € 6.500 voor Korein
Kinderplein, kdv Bengeltje en Vlinder Villa.

Inleiding

In 2011 zijn bijna alle peuterspeelzalen samengevoegd met kinderopvang, waardoor het
mogelijk werd tweeverdieners te verwijzen naar de belastingdienst. De gemeente
subsidieeft enkel voor peuters waarvan ouders geen recht hebben op toeslag.
Voor enkele kleine peuterspeelzalen in de kerkdorpen gold een langere overgangsperiode
Medio 2015 is peuterspeelzaal Pinokkio Leuken overgegaan naar kinderopvang Hoera.
In Swartbroek onderzoekt men de optie om de opvang met een zelfstandig ondernemer
vorm te geven. In Altweerterheide is nog een peuterspeelzaal met 6 peuters, waarvan 5
onder belastingtoeslag kunnen gaan vallen en 1 niet.

1. Subsidie 2016
Vanaf 2015 is intensief overleg gevoerd met het bestuur om per 2016 over te gaan naar
harmonisatie/fiscalisering van de peuterspeelzaal. Dit bleek meer tijd te vergen. Het
bestuur heeft ingezet op informatie aan ouders en omzetten van de organisatie.
Hierdoor is de subsidieaanvraag voor 2016 te laat ingediend. De stichting verzoekt de
gemeente alsnog subsidie te verlenen voor 2016. Voorstel: € 10.500 verlenen.
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2. Subsidie 2017
Peuterspeelzalen moåten conform de Wet Kinderopvang per 2018 over naar kinderopvang.
Met de stichting is besproken om per 2OL7 over te gaan naar peuteropvang. Daarna geldt
voor alle inwoners van Weert hetzelfde; alleen voor ouders die geen aanspraak maken op
kindcropvangtoeslag van de belastingdienst subsidieert de gemeente een plek. Voorstel
om uit 3 opties (zie hieronder) te kiezen voor een compromis: voor 5 peuters wordt
verwezen naar belastingtoeslag, voor 1 peuter subsidie voor een gemeenteplek verlenen.
Uitgaande van subsidie voor de andere kinderopvanginstellingen gaat het dan om € 7,55
per uurx 7 u x 40 weken =€2.Lt4 perjaarvoor 1 peuter'
Om het voortbestaan van peuteropvang in Altweerterheide mogelijk te houden, wordt
voorgesteld dit bedrag aan te vullen met een kleinschaligheidstoeslag van € 5.000.

3. Totaal max. € 6.500 te ramen voor overige gemeenteplekken
Naast de gesubsidieerde dagdelen voor reservering van gemeenteplekken bij
kinderopvang Humanitas en Hoera worden incidenteel enkele pettterplekken bij Korein
Kinderplein, Vlinder Villa en kdv Bengeltje Stramproy afgenomen. Hier wordt niet vooraf
een subsidie verleend, maar op basis van werkelijke afname gesubsidieerd.

Beoogd effcct/docl
1 en 2. Behoud peuteropvang in Altweerterheide, waardoor leefbaarheid dorp en

voortbestaan school wordt bevorderd.
3. Naar behoefte afname peuterplekken overige kinderopvang, voor 100 % bereik.

Argumenten en Kanttekeningen
7. Ondanks te taat inleveren van adnvraag 2O76 toch € 7O.5OO verlenen,
Dit is het bedrag dat in 2075 werd verleend. De tegenprestatie (opvangen van de
peuters) is geleverd, het benodigde budget is in de gemeentebegroting gereserveerd
en de stichting heeft opgebouwde rechten ten gevolge van meer dan 3 iaar subsidie.
De peuterspeetzaal is ingeschreven in het landelijk register, voldoet aan alle eisen.

2. Keuze toekomstmodel 2O77, met voorstel te kiezen voor optie 2.
Het subsidie voor 7 gemeenteplek is niet voldoende om het tekort voor 2077 te dragen.
Er zijn 3 opties, waarbij wordt voorgesteld optie 2 te kiezen:

o 7. Geen subsidie, verwijzen van peuters naar overige opvang in Weert
Dit is te verdedigen gezien de relatief hoge exploitatiekosten en kwetsbaarheid zodra de
laatste gemeenteplek wegvalt, maar vanuit leefbaarheid in kleine kernen niet wenselijk.

o 2. aanvullen subsidie € 2.114 voor 7 peuter, met€ 5.000 kleinschaligheidstoeslag.
In deze optie kan de peuteropvang in school worden behouden. Dit schept mogeliik een
precedent voor opvang in overige kleine kernen/wijken.

c 3. opvang door gastouder in Altweerterheide.
Een gastouder mag totaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen. Voordeel hierbii is dat er een
voorziening in het dorp blijft en dat dit via een gastouderbureau loopt. In deze variant is

er geen tijd/getd van bestuur en gemeente nodig. Het bestuur is tegen deze optie omdat
zij van betang vinden dat de opvang in school plaatsvindt en niet bii een gastouder thuis.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Subsidieverlening is gebaseerd op subsidieverordening professionele instellingen 2015.
Subsidie 2016 en 2017 valt binnen de hiervoor in de gemeentebegroting onder post
peuteropvang (6500007 6425000) geraamde bedragen.

Uitvoering/evaluatie
1. Indien akkoord kan subsidie 2016 nog op boekjaar 2016 worden geboekt'
2. In 2Ot7 vindt op 2 momenten overleg plaats, zodat op basis van de werkelijke

situatie kan worden bezien of wederzijdse afspraken nog passen en een
inschatting voor 2018 te maken.
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3. Op basis van facturen van daadwerkelijk gebruik van gemeenteplekken wordt een
subsidie verleend.

Communicatie/ participatie
Besluit wordt per brief medegedeeld.

Overleg gevoerd met
Intern: Patricia Vos financieel adviseur
Extern: stichting verbreding basisschool Altweerterheide

Bijlagen
Subsidieaanvraag 2016 en 20L7 stichting verbreding basisschool Altweerterheide
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Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide
Dhr. P. Reijnders, dhr. B. Janssen
Herenvennenweg 2
6006 SW WEERT

Weert, 14 december 2OL6

Onderwerp
Ons kenmerk

: Subsidie peuteropvang 2016 en 2OI7
: 2116/O32574

Geacht bestuur,

In onze vergadering van 13 december 2016 hebben wij een besluit genomen over uw
subsidieverzoeken voor 2016 en 20L7.

Subsidie 2016 € 1O.5OO
In onze subsidiebeschikking van 16 december 2014 hebben wij aangekondigd dat
het gemeentelijk subsidie vanaf 2015 net als bij de overige kinderopvang in Weert enkel
zou worden verleend vcior gemeenteplekken peuteropvang voor ouders die geen recht
hebben op belastingtoeslag. De invoering hiervan heeft langer geduurd dan was voorzien.
U heeft uw subsidieaanvraag 2016 niet voorafgaand aan 2016 ingediend. Desondanks
hebben wij besloten om bij wijze van uitzondering met terugwerkende kracht een subsidie
van € 10.500 te verlenen voor 2016. De te verlenen prestatie "opvangen van peuters door
een gekwalificeerde professional" is namelijk wel geleverd.
Dit bedrag zal binnenkort op uw rekening worden overgemaakt.

Subsidie 2OL7 C,7.lt4
De rijksoverheid heeft in de Wet Kinderopvang opgenomen dat alle peuterspeelzalen met
ingang van 2018 moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als kinderopvang. Ouders
van peuteropvang kunnen dan belastingtoeslag aanvragen. Vanaf 2OL5 zijn
voorbereidingen getroffen om -net als in de rest van Weert- ouders te verwijzen naar de
belastingdienst. De peuterspeelzaal is ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang. Vervolgstap is dat de peuterspeelzaal per 2Ot7 verder gaat als
kinderopvang. De reguliere jaarlijkse inspectie kan worden omgezet in startinspectie
ki nderopvang, hetgeen du bbele i nspectiekosten voorkomt.
Door omzetting naar kinderopvang kan in de loop van 2017 voor 5 van de 6 peuters
belastingtoeslag worden aangevraagd. Gemeentelijk subsidie is dan nog maar voor 1
peuter nodig. Hiervoor wordt € 2.Lt4 geraamd.
Voor het voortbestaan van peuteropvang in Altweerterheide wordt dit aangevuld met een
kleinschaligheidstoeslag van € 5.000. Het subsidie voor 2017 bedraagt maximaal €7.1L4

Dit bedrag is gebaseerd op de huidige situatie met 6 peuters, waarvan 5 onder
belastingtoeslag gaan vallen en 1 niet. Indien de sítuatie wijzigt, wordt in onderling
overleg gezocht naar een oplossing. Met dien verstande dat het subsidie 2017 niet boven
het verleende bedrag van maxima al € 7 .Lt4 komt.
De subsidieverlening is gebaseerd op de "subsidieverordening professionele instellingen
2OL5" en de beleidsregels peuteropvang 2013.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Het bedrag wordt in 2 termijnen bevoorschot.
Indiening van het financieeljaarverslag 2016 en subsidieaanvraag 2018 dient voor 1 mei
2OL7te gebeuren. Daarnaastdientu perseptember2OLT destandvanzaken metaantal
peuterplekken aan te leveren. Subsidieverlening voor 2018 wordt gebaseerd op de vast te
stellen Algemene Subsidieverordening Weert en subsidieregels onderwijs en kinderopvang.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 950 6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in eik geval:

- uw naam, adrcs, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriendelijke groet,
burgemeester ouders,

M.H.F. A.A.
gemeentesecretaris burg


