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Geachte mevrouw/

Evenals voorgaande jaren heeft uw stichting subsidie aangevraagd voor het aanbieden van
gemeenteplekken peuteropvang in Weert.

Subsidie
In onze vergadering van 6 november 2018 hebben wij besloten aan de stichting Korein
Kinderplein voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal€ 10.000 op basis van het
aantal daadwerkelijk aangeboden dagdelen voor gemeenteplekken peuteropvang.

Verder is besloten de ouderbijdragetabel 2019 vast te stellen.
Aan de subsidieverlening zijn verplichtingen en kwaliteitseisen verbonden: de
voorschriften krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet OKE
(ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie), de Wet op de Kinderopvang en de
subsidieregels professionele instellingen Weert 2017.

Integrale, breed toegankelijke kinderopvang
Vanaf 2011 werken we aan integrale kinderopvang, o.â. door onze vangnetregeling.
Voor alle peuters uit Weert zonder recht op belastingtoeslag is een gemeenteplek
beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken verplicht gemeenten om per 2020
algemeen toegankelijke peuteropvang voor 16 uur per week aan te bieden.
Samen met de Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Punt Welzijn en
basisonderwijs wordt gewerkt aan een goede start.

De ouderbijdragetabelvan 2019 is gebaseerd op handhaving van de tabelvoor 2018 met
enkel een uitbreiding en verhoging voor de inkomensgroepen boven € 7.251 per maand.

Betaling
De subsidie wordt overgemaakt na melding van het aantal gerealiseerde dagdelen voor
gemeenteplekken peuteropva ng.

Verantwoording
Maandelijks meldt u hoeveel dagdelen Korein aanbiedt voor gemeentelijke peuteropvang.
Voor l april 2019 dient u een subsidieaanvraag voor 2020 in.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u 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 elk geval:

- uw naam, adres, 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.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secreta ris

Heijmans
r


