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Subsidieverlening peuteropvang en voorschoolse educatie 2019

Voorstel
1. Een subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 te verlenen van:
a. € 584.695 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 dagdelen per week, start

peutergroep Moesel, extra formatie en scholing en een uitloop voor 10 extra
dagdelen.

b. € LL4.224 aan Hoera Kindercentra/ waarvan een basisbijdrage van € 64.224 voor
28 dagdelen met een uitloop naar 50 dagdelen.

c. € 15.000 voor peuterplekken Korein Kinderplein en Vlinder Villa
d. € 7.500 voor nog overeen te komen scholing voor Hoera, Korein, VlinderVilla
2. De ouderbijdragetabel 2019 vast te stellen
3. Het subsidie van kinderopvang Humanitas 2017 vast te stellen op de verleende

€ 422.712 en voor Hoera kindercentra 2Ot7 op € 46.000.

Inleiding

Kinderopvang Humanitas en Hoera kindercentra ontvangen jaarlijks subsidie voor het
aanbod peuteropvang in Weert. Voor 2019 neemt de gemeente Weert voor 52 weken
minimaal 233 dagdelen peuteropvang af voor peuters waarvan ouders geen recht hebben
op belastingtoeslag. Gezien de reële verwachting dat het aantal benodigde gemeente-
plekken in de loop van 2019 gaat stijgen, wordt bij de verlening rekening gehouden met
een groei van totaal 60 dagdelen.

Argumenten

t.Peuteropvang is een krachtig middel ter voorkoming van onderwijsachterstanden,
segregatie, armoede en afhankelijkheid van jeugdhulp. De subsidie is gebaseerd op het
benodigde aantal gemeenteplekken, hogere kwaliteitseisen van de wet kinderopvang
(scholing en groepsgrootte) en een uitloop voor de verwachte groei.
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Voor ongeveer B0 o/o Vôr't de bijna 1000 peuters is Weert bestaat recht op belastingtoeslag
kinderopvang, omdat ouders werken of een verplicht traject volgen.
Voor de overige 20 o/o (bijna 200 peuters) biedt de gemeente een vangnetregeling met
gemeenteplekken peuteropvang.
De rijksoverheid draagt gemeenten op om vanaf 2020 voor kinderen met een risico op een

taalachterstand een aanbod te doen van 16 uur per week. Weert biedt dit al vanaf 2011
en vanaf 2018 voor 52 weken per jaar. Bij 52 weken is de kostprijs per uur lager dan bij
40 weken en beperken we bureaucratie. Voor kinderen uit (taal)arme gezinnen zien we
minder terugval in de vakanties en een gewenste aanvulling op een kwetsbare
thuissituatie. Door gemeenteplekken net als belastingplekken voor 52 weken te
subsidiëren, wordt ingezet op minder stress en schulden bij overbelaste ouders, op
heterogene groepen en een inclusieve basisvoorziening in plaats van segregatie. Deze

uitgangspunten zijn door het college vastgelegd in de beleidsnotitie peuteropvang 2018-
2020.
Net als in 2018 is een bestanddeel coördinatie opgenomen. Het complexe belastingstelsel
zorgt ervoor dat vooral laaggeletterde ouders met weinig inkomen een hoge drempel bij
de kinderopvang ervaren en veel risico lopen op terugvordering van toeslag. Net voor hun
kinderen is er een hoger risico op een taalachterstand. De situatie wel/geen toeslag en

daardoor wel/geen gemeenteplek muteert vaak. Voor cliënten van de afdeling WIZ
ontvangt de kinderopvang extra subsidie om deze ouders vanuit ondenruijs-, armoede-,
participatie- en preventief jeugdbeleid ter plekke te informeren en te adviseren.
Kinderopvang moet voldoen aan extra kwaliteits- en scholingseisen. Voorgesteld wordt
een extra subsidie te verlenen waarmee de kinderopvang waar nodig extra mankracht of
expertise kan inzetten en ervoor kan zorgen dat het personeel wordt bijgeschoold.

KOV Humanitas: Aanvullend op het basissubsidie voor 205 dagdelen wordt een uitloop
voor 10 dagdelen voorgesteld. Deze wordt bevoorschot zodra de verwachte hogere
instroom wordt gerealiseerd. Voor de gemeente betekent dit minder bureaucratie en de
zekerheid dat niet meer wordt betaald dan daadwerkelijk afgenomen'
Het gebruik van kinderopvang stijgt in heel Weert; bij kinderopvang de Keentjes geldt een

wachtlijst. Er is geen ruimte voor uitbreiding in het gebouw van Markeent. Vandaar dat
wordt voorgesteld een extra groep te starten bij bs Moesel. Het grootste deel hiervan
wordt gefinancierd door ouders met recht op belastingtoeslag. Voor de gemeenteplekken
wordt voorgesteld extra subsidie te verlenen voor 1 beroepskracht.
b. Hoera kindercentra: voorgesteld wordt om een subsidie van € 114.224 te verlenen,
waarvan €64.224 voor 28 dagdelen en € 50.000 voor een uitloop naar 50 dagdelen. Bij

ingebruikname van de nieuwe ruimten op Leuken en Laarwordt op basis van de

aanmeldingen een forse uitbreiding van het aantal peuterplekken verwacht. De benodigde
dagdelen boven de basis van 28 worden bevoorschot, zodra de verwachte uitbreiding van
gemeenteplekken wordt gerealiseerd.
c. Overige kinderopvang: voorgesteld wordt hiervoor een subsidie van maximaal € 15.000
te verlenen. Gezien het lage aantal gebruikers van overige opvang wordt het subsidie
overgemaakt op basis van daadwerkelijke afname.
d. Scholing. Voor KOV Humanitas is de scholing al in de aanvraag en subsidieverlening
opgenomen. De overige peuteropvang zal binnenkort nog met plannen komen, want ook
zij moeten voldoen aan de hogere opleidingseisen. Voorgesteld wordt hiervoor maximaal
€ 7.500 te verlenen.

2. De ouderbijdragetabel dient jaarliiks te worden vastgesteld.
Voorgesteld wordt de ouderbijdragetabel van 2018 te handhaven, waardoor we de laagste
inkomens kunnen ontzien. Indien ouders zelfs de laagste bijdrage niet kunnen betalen
wordt in het kader van armoedebeleid een regeling getroffen. Juist voor kinderen in arme
gezinnen is een tweede, positieve opvoedomgeving van groot belang. Gezien de

anderzijds stijgende inkomens wordtvoorgesteld de tabel naar boven bij te stellen.
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3. Vaststellen van subsidie 2017 voor kinderopvang Humanitas en Hoera conform
verlening op basis van de ingediende verantwoording.
Met kinderopvang Humanitas, Hoera en Korein vindt geregeld overleg plaats. Steeds wordt
afgestemd of de wederzijdse afspraken zijn nagekomen en leiden tot het gewenste doel:
voorkomen van onderwijsachterstanden, segregatie en afhankelijkheid van jeugdhulp. De
gesubsidieerde aanbieders zijn geen commerciële partijen, maar maatschappelijke
ondernemers. Uit de verantwoording blijkt dat de verleende subsidie doel- en rechtmatig
is ingezet.

Kanttekeningen en risico's

Van 2011tot 2018 hadden we te maken met inconsistent rijksbeleid. De rijksbijdrage
fluctueerde hevig en werd zelfs tijdens de looptijd verlaagd en weer verhoogd. Ook was
het budget oneerlijk verdeeld over de randstad en overige gemeenten. De ministeries van
Sociale Zaken en Onderwijs hebben dit gecorrigeerd. In 2019 stijgt de rijksbijdrage
Onderwijsachterstanden op basis van nieuwe criteria van € 4 ton naar€ 1.1 miljoen. Vanaf
2020 zou het jaarlijkse bedrag voor langere tijd ongeveer € 1.3 miljoen blijven. De stijging
zorgt in veel gemeenten voor onrust, omdat nog moet worden nagedacht over de
besteding. Het gemeentebestuur van Weert heeft de ambities al in het coalitieplan en de
regionale ontwikkelingsagenda vastgelegd. We kunnen aan de slag.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op basis van de beschikking van het ministerie ontvangen we in 2019 € 1.130.982 voor
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In de (concept)begroting 2OL9 is rekening
gehouden met een bijdrage van € 436.686. Zowel de raming voor de inkomsten als de
uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid worden in de 1e tussenrappoftage verhoogd
(per saldo budgettair neutraal).
De subsidie van € 72L479 voor 2019 kan worden gedekt uit het hiervoor bestemde (in de
1e tussenrapportage 2019 naar boven bij te stellen) budget 2019 op de posten: 4800500
6425076 voorschoolse educatie en 6500007 6425000 overige inkomensoverdrachten.
Voorde ouderbijdrage is een inkomstenraming van € 36.000 in de (concept)begroting
2019 opgenomen. Met betrekking tot de subsidieverlening 2019 wordt het voorbehoud van
vaststelling van de begroting 2019 en de 1e tussenrapportage 2019 gemaakt.

Uitvoering/evaluatie

Er is structureel overleg met de kinderopvangorganisaties, zodat adequaat kan worden
ingespeeld op de vragen vanuit de samenleving: breed toegankelijke basisvoorzieningen in
het kader van aanpak armoede en preventief jeugdbeleid, hogere kwaliteitseisen in de wet
Kinderopvang, vorming van Integrale Kindcentra.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

Instellingen, collega's en ouders worden actief betrokken bij de ontwikkelingen in de
kinderopvang.

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur
Extern: Kinderopvang Humanitas, Hoera Kindercentra, Punt Welzijn, Korein Kinderplein,
Ministerie van Onderwijs, VNG

Bijlagen

1. Aanvraag subsidie 2019 kinderopvang Humanitas en Hoera kindercentra
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2. Ouderbijdragetabel 2019
3. Verantwoording2OtT kinderopvang Humanitas en Hoera Kindercentra
4. Beschikking ministerie van Onderwijs 2019 : € 1.130.982
5. Beschikkingen Kinderopvang Humanitas, Hoera Kindercentra, Korein
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