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Onderwerp

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018

Voorstel
1. De hardheidsclausule (artikel 12) van de regeling kinderopvang en onderwijs van

de Algemene Subsidieverordening toe te passen.
2. In te stemmen met de uitgangspunten in de beleidsnotitie peuteropvang.
3. Een subsidie te verlenen van

a. € 503.869 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 dagdelen in 2018
b. € 22.308 als garantiebijdrage voor 10 dagdelen kinderopvang Humanitas

in 2018
c. € 46.000 aan Hoera Kindercentra voor 21 dagdelen per week in 2018
d. € 10.500 als garantiebijdrage voor Korein en Vlinder Villa in 2018
e. € 42.000 voor toeleiding en ouderparticipatie aan Punt Welzijn in 2018
f. € 3.720 aanvullend voor kinderopvang Humanitas voor 2017

4. De ouderbijdragetabel 2Ot7 te handhaven voor 2018.
5. In te stemmen met de verantwoording 2016 (inhoudelijk en financieel) voor

kinderopvang Humanitas en Hoera Kindercentra.

Inleiding
Kinderopvang Humanitas en Hoera kindercentra ontvangen jaarlijks subsidie voor het
aanbod peuteropvang in Weert. Voor 2018 neemt de gemeente Weert 226 dagdelen
peuteropvang af voor kinderen waarvan ouders geen recht hebben op belastingtoeslag.

Beoogd effect/doel
Verminderen van onderwijsachterstanden, armoede en afhankelijkheid van jeugdhulp door
peuteropvang voor kinderen zonder recht op belastingtoeslag.

Argumenten
1. Toepassen hardheidsclausule.
De aanvragen van de kinderopvanginstellingen zijn tijdig íngediend. Gezien fluctuerende
rijksfinanciën en de cijfers van de in 2016 ingezette omzetting mee te nemen,
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zou het afgeven van een beschikking binnen B weken niet zinvol zijn. Er is voor gekozen
om op basis van voortschrijdend inzicht een zo harmonieus mogelijke voortzetting van
ingezet beleid te realiseren.

2.In de beleidsnotitie peuteropvang 2018-2020 is het meerjarenperspectief geschefsf.
Enkele ontwikkelingen lopen parallel: vorming van integrale kindcentra; het aanbieden van
dagarrangementen in het kader van integratie, participatie, taalplan en armoedebeleid; de
hogere eisen en budgetten voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Instemming met
de uitgangspunten in de beleidsnotitie biedt de basis voor uitvoering van verdere
kwa I iteltsverbeterln g.

3a-d. Voorkomen (onderwijs)achterstanden bij kinderen van laagopgeleide en/of
anderstalige ouders en daardoor op termijn lagere instroom bij jeugdhulp en uitkeringen.
Het toeslagstelsel van de rijksoverheid is gebaseerd op een tweedeling vanaf de geboorte.
Voor tweeverdleners of ouders met werk- of schoolverplichting bestaat recht op
belastingtoeslag. Voor overige ouders biedt de gemeente Weert een vangnetregeling
peuteropvang. Hiervoor worden bij kinderopvang Humanitas 205 dagdelen en bij Hoera
kindercentra 21 dagdelen per week gesubsidieerd.
Om onnodige bureaucratie bij gemeente en kinderopvang, alsmede onnodige stress bij
ouders te verkleinen heeft uw college in 2016 besloten het aanbod van peuterplekken van
40 weken gelijk te trekken aan het aanbod van belastingplekken van 52 weken.
In de beleidsnotitie worden de voordelen (plekken zijn uitwisselbaar, segregatie wordt
voorkomen) nader toegelicht.

3e. Toeleiding en ouderparticipatie om de doelgroep te bereiken en activeren.
Het hoogste non-bereik zit bij laagopgeleide en/of anderstalige ouders. Dat is net de groep
waar zowel bij kinderen als ouders de meeste winst is te behalen. Daarom stellen we voor
door te gaan met toeleiding en stimuleren van ouderparticipatie door Punt Welzijn.

3f. Verhogen van de garantiesubsidie 2017 blijft binnen beschikbaar budget.
Jaarlijks reserveren we dagdelen bij de kinderopvang. Hogere instroom leidde medio 2017
tot een garantiesubsidie voor 10 extra dagdelen (betaling voor daadwerkelijk geleverde
dagdelen). Eind 2017 volgde een nóg hogere instroom, ten gevolge van aanvragen voor
peuters op advies van de GGD of Punt Welzijn. Deze hebben we toegelaten. Bovenop de
gemaakte afspraken zijn de laatste 3 maanden 16 dagdelen per week extra geleverd door
de stichting kinderopvang Humanitas. De extra bijdrage van € 3.120 blijft binnen het
beschikbare budget voor 2017.

4. Handhaven van de ouderbijdragetabel voor 2078 is gewenst.
Handhaven van de ouderbijdragetabel betekent dat we de laagste inkomens kunnen
blijven ontzien. Er is geen reden de bijdragen te verhogen. Doordat we meer peuters
opvangen en sommige zittende ouders een stijgend inkomen hebben, is de opbrengst van
de ouderbijdragen naar verwachting al in 2Ot7 ruim hoger dan geraamd. De extra
inkomsten voor 2018 worden meegenomen bij de eerstvolgende bestuursrapportage.

5. In te stemmen met de verantwoording 2016 van Humanitas kinderopvang en Hoera
kindercentra.
Uit de inhoudelijke en financiële verantwoording 2016 blijkt dat beide instellingen de
gemaakte subsidieafspraken zijn nagekomen. Het subsidie kan definitief worden
vastgesteld op het verleende bedrag.

Kanttekeningen en risico's
Inconsistent rijksbeleid 2077: de rijksbijdrage voor peuteropvang daalt in 2018 eenmalig
van € 142.806 in 2Ol7 naar € 76.289 in 2018. Daarna stijgt ze weer naar € 101.719 in
2019 en naar € 127.749 in 2020. Voor het reguleren van schokeffecten heeft de raad op
13 december 2OL7 € 40.000 aan rijksbijdrage overgeheveld van 2017 naar 2018.
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De aangekondigde verhoging van de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden van
€ 436.686 naar€ 701.000 is medio 2017 uitgesteld naar 2019. In plaats daarvan is een
bezuiniging doorgevoerd van € 436.686 naar € 372.000. Als gevolg van rijksbeleid zou in
2018 de subsidie onaangekondigd moeten worden afgebouwd. Hierdoor zou personeel
ontslagen moeten worden en zouden er wachtlijsten voor peuters ontstaan. Dit terwijl
voor 2019 en 2020 net fors meer budget was aangekondigd. In 2019 zou het personeel
weer opnieuw moeten worden aangenomen en zouden 2-4 jarigen voor niets een jaar
thuis hebben gezeten.
De nieuwe regering heeft dit meteen in november 2OI7 teruggedraaid door 40 miljoen van
2019 naar voren te halen. Op 28 december 2017 ontvingen we de beschikkingen voor de
rijksbrjdragen onderwijsachterstanden in 2018: € 418.436 en € 16.402.
Vanwege de bewezen resultaten van inzet bij de jongste kinderen zet de rijksoverheid fors
in op hoge kwaliteit van voorschoolse educatie: meer hbo-ers in de kinderopvang, hogere
eisen aan taal en expertise. Vanaf 2019 volgen voldoende middelen om ditte realiseren;
de rijksbijdrage onderwijsachterstanden gaat alsnog met € 300.000 omhoog, plus de extra
bijdrage voorschools van landelijk 40 miljoen in 2018 gaat naar 130 miljoen in 2019 en
170 miljoen in 2020.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Ten aanzien van 3a-3e:
De subsidie van € 602.369 kan worden gedekt uit de beschikbare budgetten 2018

Budgetten Subsidies
Peuteropvang
Overheveling
Voorschools
Extra rijksbijdrage VVE
Hogere ouderbijdrage
Totaal budget
t.l.v. post pedagogische
hulp

254.927
40.000

228.442
63.000
16.000

602.369
22.308

KOV Humanitas
KOV Hoera
Punt welzijn
Vlinder Villa
Korein
Totaal aanvraag
garantiebijd rage
Humanitas

503.869
46.000
42.OOO
3.500
7.009

602.369
22.308

Het in 2016 ingezette beleid richting hogere kwaliteit en verkleinen van tweedeling in de
kinderopvang kan worden voortgezet, dankzij een eenmalige impuls in 2018 en
vooruitzicht op stijgende budgetten.
Ongewenste eenmalige personele gevolgen en wachtlijsten kunnen worden afgewend.
De wijzigingen voor 2018 worden meegenomen bij de volgende bestuursrapportage.

Ten aanzien van 3f: De extra garantiebijdrage voor 2Ot7 á € 3.120 kan worden
opgevangen binnen het budget van 2017.

Uitvoering/evaluatie

Kinderopvang blijft in beweging. Zowel het toeslagstelsel, stijgend aantal kinderen zonder
recht op toeslag, de sterk fluctuerende rijksbijdragen, vorming van Integrale Kindcentra
en forse inzet op breed toegankelijke preventieve basisvoorzieningen in het kader van
transformatie van de jeugdhulp vragen om een gezamenlijke, constructieve en creatieve
aanpak. Er wordt n¡et enkel uitgegaan van jaarverslagen en aanvragen/ maar er vindt
structureel overleg plaats, zodat we steeds op actuele ontwikkelingen meebewegen.
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Communicatie/ participatie

Instellingen en ouders worden actief betrokken bij de ontwikkelingen in de kinderopvang

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur, Silvie Brouwers jeugdhulp, Kees Joosten,
(afstemming WIZ)

Extern: Kinderopvang Humanitas, Hoera Kindercentra, Punt Welzijn, Korein Kinderplein,
Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken, VNG

Bijlagen

1. Beleidsnotitie peuteropvang 2018-2020
2. Aanvraag subsidie 2018 kinderopvang Humanitas
3. Aanvraag subsidie 2018 Hoera Kindercentra
4. Aanvraag toeleiding 2018 Punt Welzijn
5. Aanvraag extra bijdrage20tT kinderopvang Humanitas
6. Ouderbijdragetabel 2018
7. Verantwoording 2016 kinderopvang Humanitas en Hoera Kindercentra
8. Beschikking peuteropvang en voorschools kinderopvang Humanitas 2018
9. Beschikking peuteropvang en voorschools Hoera kindercentra 2018
10. Besch¡kking toeleiding en ouderpafticipatie Punt Welzijn 2018
r1. Beschikking ministerie van onderwijs bijdrage 2018 € 4L8.436
12. Beschikking ministerie van onderwijs bijdrage 2018 € 76.402
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Beleidsnotitie Peuteropvang 2018-2020

Inleiding

Peuteropvang blijft in beweging. Drempelloze toegang tot kwalitatief hoogwaardige
peuteropvang is het belangrijkste preventie-instrument bij jonge kinderen met een risico
op achterstand. Het motto "gelijke kansen voor elk kind" geldt alleen als alle kinderen
vanaf de start mee mogen doen. Peuteropvang heeft aantoonbare effecten op het
voorkomen van onderwijsachterstanden, versterken van opvoedondersteuning,
ouderparticipatie, armoedebeleid en gezondheid.

Het advies van de Sociaal Economische Raad is 16 uur opvang voor elke peuter, De
rijksoverheid zet hiervoor in 2018 40 miljoen in, in 2019 130 miljoen en in 2OtO L7O
miljoen. Voor 2018 betekent dit enkel dat de eerdere bezuiniging wordt hersteld.
De ingezette ontwikkeling bij de peuteropvang kan hierdoor alsnog worden voortgezet.

Situatie Weert.

De gemeente (en uitvoeringsorganisaties consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en
Gezin) en de maatschappelijke kinderopvangorganisaties Humanitas, Hoera, en Korein
werken innovatief aan passende oplossingen voor de snel veranderende maatschappij.
De basis staat. In 2011 zijn peuteropvang en kinderopvang organisatorisch in elkaar
geschoven, scholing en afstemming met ketenpartners is geregeld. Er is een
vangnetregeling; alle peuters zonder recht op belastingtoeslag krijgen per definitie een
gemeenteplek.

Vanaf 2016 is actief ingezet op afstemming met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg,
zodat ouders met een werk-/scholingsverplichting én ouders/kinderen met een sociaal-
medische indicatie op maat worden bediend. De afdeling OCSW zet in op integraal
kinderopvangbeleid door informatiedeling en het financieren van de Kindermediar-
helpdesk voor de afdeling WIZ in 2OI7 en 2018. Hoewel we in Weert alles doen om
belasting- en peuterplekken uitwisselbaar te maken, zal extra specialistische
ondersteuning pas minder nodig zijn als de rijksoverheid de ongewenste tweedeling door
de toeslagenregeling laat vervallen.

1. Uitgangspunt: Gelijktrekken belasting- en gemeenteplekken.

In 2016 is het college akkoord gegaan met een aanbod van 52 in plaats van 40 weken.
Hierdoor zijn gemeente- en belastingplekken identiek en uitwisselbaar.
Voordelen nu en in de loop van 2018:
x elke plek wordt benut, minder wachtlijsten
x heterogene groepen als afspiegeling van de wijk, minder segregatie
x kinderen hoeven niet van groep te wisselen als de situatie van ouders wijzigt
x minder stress voor laaggeletterde ouders t.g.v. toeslagen en terugvorderingenr minder ambtelijke inzet nodig bij complexe situaties, door ontschotting OCSW/WIZ
x stijging in plaats van terugval op taalniveau, opvang loopt door in zomervakantie
x minder risico bij zwakke thuissituaties bij opvang in zomervakantie

Hiermee voldoen we aan de taakstelling van de rijksoverheid voor wat betreft verhoging
van de kwaliteit en 16 uur toegang voor alle peuters (vooral voor die van laagopgeleide,
arme ouders). Later invoeren levert nadeel op voor de gemeente en vooral de inwoners.
Investeringen in het jonge kind leiden aantoonbaar tot minder vervolgschade en -kosten
door lagere afhankelijkheid van hulp, uitkeringen en repressie. Het bieden van een
solide, toegankelijke basisvoorziening past ook in de uitgangspunten van aanpalend
beleid (armoede, participatie, taalplan laaggeletterden).



2. Acties 2018 integrale aanpak peuteropvang, taal, armoede, participatie:

De rijksoverheid zette in november 2OI7 alsnog extra middelen voor 2018-2020 in om
nieuwe eisen versneld door te kunnen voeren. In de praktijk was dit enkel terugdraaien
van de bezuiniging . Op 4 december was er een ingelast overleg met ministerie van
Onderwijs, VNG, Nieuw was dat enkele gemeenten input mochten leveren. Weert was als
vertegenwoordiger van de kleine gemeenten uitgenodigd. Suggcstics aan hct ministerie:
maatwerk voor gemeenten gezien de diversiteit (G4-kleine gemeenten, multiculti versus
100o/o wit, veel of weinig tweeverdieners, opleidingsniveau ouders).

Weert zet in op:

. Verder doorvoeren van aanbod 52 in plaats van 40 weken op alle locaties

. Nog taalrijker, maar vooral kindvriendelijke, veilige omgeving

. Basisvoorziening voor arme kinderen (spelmateriaal en gezonde lunch)
o Integrale aanpak: aanstur¡ng/kennisdeling van OCSW aan regisseurs WIZ
. financiering helpdesk Kindermediair voor afdeling WIZ
. Versterking van afstemming met ketenpartners.
. Versterking van ouderparticipatie en zo indirect:

o verbeteren taalniveau laaggeletterde ouders
o ingang voor opvoedondersteuning en wegwijs in maatschappij
o ingang voor gesprek bij verborgen armoede
o signaalfunctie overbelaste ouders (psychisch of verstandelijk)
o bevorderen van onderlinge netwerken tussen ouders

3. Preventie in de planning/raakvlakken met overige beleidsterreinen:
. onderzoek naar gespecialiseerde gastouderopvang in plaats van verwijzing naar

jeugdhulp: bijvoorbeeld Hoeve de Koalder
r inzetten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie ter

ontlasting/versterki ng thuissituatie, voorkomen jeugd hu lp
. herbezínning combifunctionarissen sport en cultuur, verbreding van school en

verenigingen naar buitenschoolse opvang
. toegankelijk maken van buitenschoolse opvang voor kinderen van laagopgeleide,

arme ouders > algemene voorziening als aanvulling op hulp op indicatie via
sportfonds/leergeld.

4. Juridische aspecten: subsidieverordening als basis, niet als belemmering.

4a. Toepassing artikel 12 subsidieregels kinderopvano en onderwijs:
"Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidíe-

aanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn
in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen".

Zowel kinderopvang Humanitas als Hoera Kindercentra hebben tijdig voor 1 mei 2017
een subsidieaanvraag 2018 ingediend. Gezamenlijk is afgesproken dat we in najaar 20L7
op basis van dan bekende gegevens een passend subsidievoorstel 2018 zouden doen.

De regels in de Algemene Subsidieverordening dienen als rechtszekerheid voor
instellingen. Diverse ontwikkelingen vragen om voortdurend schakelen. Indien binnen B

weken na 1 mei een subsidiebesluit genomen had moeten worden, hadden we uit moeten
gaan van de dan bekende situatie dat de rijksbijdragen voor zowel peuteropvang als voor
onderwijsachterstanden in 2018 lager zouden zijn. Zowel de rijksbijdragen als
bezettingsschema's van de peuteropvang tonen nu echter een extra stijging.



We zitten in een transformatie in het sociale domein, waarbij in samenspraak met
ketenpartners stappen worden gezet. Het marstempo is soms anders dan de vaste
momenten die in de subsidieverordening staan. Het rigide vasthouden aan deze
termijnen zou de innovatie en de ook door de instellingen gewenste transformatie
belemmeren. De bedoeling is dat instellingen en kinderen uit Weert beter worden
geholpen door het adequaat en zorgvuldig maken van gezamenlijke afspraken waarin
ruimte en lef nodig zijn om de gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Vandaar het
voorstel om daar waar nodig gebruik te (blijven) maken van artikel 12 uit de
subsidieregels kinderopvang en onderwijs 20L7.

4b. Subsidievoorwaarden rijksoverheid.
De rijksoverheid voert in dat gemeenten geen algemene instellingssubsidies meer mogen
verstrekken. Subsidies moeten terug te voeren zijn op individuele kinderen, om te voor-
komen dat ouders bij 2 loketten een bijdrage vragen. In Weert is alleen voor "peuters
zonder recht op toeslag" een gemeenteplek mogelijk. Er wordt per peuter -op basis van
het aanvraagformulier- besloten of deze aanspraak maakt op een gemeenteplek.

Financiële toelichting budget en gevraagd subsidie.

Peuteropvang

Voorschools

extra rijksbijdrage WE
hogere ouderbijdrage

Totaal budget

raming Humanítas
Garantiebijdrage
Humanitas tlv ped hulp

raming Hoera

Punt welzijn

Vlinder Villa

Korein

Totaal aanvraag

raming

Overheveling

subtotaal

22.308

Budget
2018

254.927

40.000

228.442

523.369

63.000

16.000

602.369

503.869

46.000

42.OOO

3.500

7.000

602.369

Budget
2019

280.357

260.785

541.142

100.000

641.142

Budget
2020

305.787

469.473

775.200

125.000

900.000

Nb Humanitas post overig IKC, coördinatie etc = € 92L lager ivm grens budget.
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Ouderbijdrageta bel 2O 18
peuteropva ng gemeente-ouders

ouderbijdrage per maand
2 dagdelen per week 11 uur perweek

Belastbaar inkomen per maand bijdrage per maand

tot 1.000
1.000 tot 1250
1.250 tot 1.500
1.500 tot 1.750
1.750 tot 2.000
2.000 tot 2.250
2.250 tot 2.500
2.500 tot 2.750
2.750 tot 3.000
3.000 tot 3.250
3.250 tot 3.500
3.500 tot 3.750
3.750 tot 4.000
4.000 tot 4.500
4.500 tot 5.000
5.000 tot 5.500
5.500 tot 6.000
6.000 tot 6.250
6.250 tot 6.500
6.500 tot 6.750
6.750 tot 7.000
7.000 tot 7.25O

€ 15,OO
€ L7,5O
€ 20,oo
€ 25,OO
€ 30,oo
€ 35,OO
€ 4O,OO
€ 45,OO
€ 55,OO
€ 62FO
€ 75,OO
€ 85,OO
€ 95,OO
€ 1OO,OO
€ lo5,oo
€ 12O,OO
€ 13O,OO
€ 145,OO
€ 160,00
€ 185,OO
€ 21O,OO
€ 25O,OO

Wijzigingen in uw inkomen of werkaanvaarding melden
bij de kinderopvang en mw. Köster gemeente Weert.

Peuteropvang biedt ook gratis leerzame bijeenkomsten voor ouders.
Deze zijn vooral bedoeld voor ouders met gemeenteplekken.
Informatie over een goede start op school is belangrijk voor uw peuter.
Ouderbijeen komsten worden georga niseerd door Pu nt Welzij n.

Of kijk op www.cjgml.nl onder peuter
Vraag ernaar bij de locatie die uw peuter bezoekt
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Stichting Kinderopvang Humanitas
De heer Sander Pommé
Postbus 591
6400 AN HEERLEN

Weert, 10 januari 2018

Onderwerp : Subsidie peuteropvang 2018
Uw kenmerk : DJ 2178L
Ons kenmerk : 2457

Geachte heer Pommé,

Evenals voorgaande jaren heeft uw stichting subsidie aangevraagd voor het aanbieden van
peuteropvang en voorschoolse educatie voor peuters in Weert.

Subsidie
In onze vergadering van 9 januari 2018 hebben wij besloten voor de uitvoering van in uw
aanvraag opgenomen activiteiten aan de stichting kinderopvang Humanitas voor 2018 een
subsidie te verlenen van
a. € 503.869 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 dagdelen in 2018
b. € 22.308 als garantiebijdrage voor 10 dagdelen kinderopvang Humanitas in 2018
c. € 3.120 aanvullend voor kinderopvang Humanitas voor 2OL7
Verder is besloten de ouderbijdragetabel 2Ot7 te handhaven voor 2018 en in te stemmen
met de verantwoording 2016 (inhoudelijk en financieel) voor kinderopvang Humanitas.
Aan de subsidieverlening zijn verplichtingen en kwaliteítseisen 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 zonder recht op belastingtoeslag is een gemeenteplek beschikbaar.
Het ministerie van Sociale Zaken verplicht gemeenten om per 2020 algemeen
toegankelijke peuteropvang voor 16,5 uur per week aan te bieden.

Voor 2018 hebben de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs beide eerst kortingen en
daarna weer extra rijksbijdragen aangekondigd. We hebben ervoor gekozen geen
ongewenste bezuinigingen in te voeren, die later weer in 2017 weer teruggedraaid hadden
moeten worden. Dit heeft wel als gevolg gehad dat de besluitvorming tot nu is uitgesteld.
Uiteindelijk kunnen we het in 2016 ingezette beleid om peuterplekken van 40 weken gelijk
te trekken met belastingplekken van 52 weken in 2018 voortzetten.

Alle gemeentelijke regelingen op basis van de participatiewet, beleidsregels Sociaal
Medische Indicatie en nadere regels peuteropvang sluiten nu op elkaar aan. Door het
faciliteren van administratieve ondersteuning vanuit het regiokantoor kunnen gemeente en
kinderopvang gezamenlijk ondersteuning bieden aan ouders die vastlopen in de complexe
rijksregels omtrent kinderopvang.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www. weert. n I - Twitter: www.twitter. co m/gemeenteweert



Door peuterplekken uitwisselbaar te maken, kunnen peuters bij verandering van
financiering (van peuterplek voor uitkeringsgerechtigden naar een vanuit participatie
aangevulde belastingplek) in hun vertrouwde groep blijven. Positief effect is dat de
groepen heterogener worden; peuters van tweeverdieners zitten samen met peuters van
uitkeringsgerechtigden in een groep. Voor kwetsbare peuters is een bijkomend voordeel
dat de opvang door"loopt tijdens 6 weken zomervakantie, waardoor de taalontwikkeling en
opvoedondersteu ni ng worden versterkt.

In samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Punt
Welzijn en basisonderwijs wordt gewerkt aan een goede start.
Voorschoolse educatie is een belangrijke pijler in de Regionale Ontwikkelingsagenda
Jeugd, waarin alle partners gezamenlijk inzetten op optimale kansen voor kinderen.

De ouderbijdragetabel van 2Ot7 wordt verlengd voor 2018, er volgt dus geen verhoging.
Door verlening van het gevraagde bedrag kunt u het aanbod peuterplekken in de loop van
2018 verder gelijk trekken met door het rijk (belastingtoeslaq) qefinancierde plekken.
Hierover blijven we met elkaar in overleg. Op basis van door u per kwartaal aan te leveren
bezettingsschema's wordt bezien in hoeverre de gewenste omslag wordt gerealiseerd.
We danken u voor uw constructieve medewerking hierin.

Betaling
De subsidie wordt in 12 termijnen op uw bankrekeningnummer NL20ING80657810592
overgemaakt.

Verantwoordlng
Uiterlijk 1 april 2019 dient u een inhoudelijk en financieeljaarverslag 2018 in voor de
vaststelling 2018. Daarnaast dient u een formele aanvraag voor 2019 in. We gaan ervan
uit dat op dat moment duidelijkheid bestaat over de in 2OL7 aangekondigde rijksbijdragen
voor zowel peuteropvang als onderwijsachterstanden voor 2019 en 2020.

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

Zorgtu ervoordat 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.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een briel dus niet digitaal.

Met vrlende ke groet,
bu en

G. Brin
secreta

b

n



Stichting Punt Welzijn
Ilse den Mulder
Postbus 112
6000 AZ WEERT

Weert, 10 januari 2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

GEMEENTE vVEERT

subsidie toeleiding en ouderactiviteiten
DJ2LTBL
2457

Geachte mevrouw den Mulder,

De stichting Punt Welzijn heeft een subsidieverzoek ingediend voor toeleiding naar
peuteropvang/voorschoolse educatie en het organiseren van ouderactiviteiten in 2018.

Subsidie
In onze vergadering van 9 januari 2018 hebben wij besloten een subsidie van € 42.000 te
verlenen voor deze activiteiten. De grondslagen hiervoor zijn vastgelegd in de
subsidieregeling professionele instellingen 2017. Eventuele wijzigingen meldt u bij de
gemeente.
De evaluatie van beide onderdelen neemt u op in het reguliere jaarverslag van Punt
Welzijn 2018 dat u voor 1 april 2019 indient.
Op basis daarvan zal het subsidie 2018 definitief worden vastgesteld.
De subsídieaanvraag voor 2019 voor dit onderdeel wordt niet meer apart ingediend, maar
loopt mee met de reguliere aanvraag van Punt Welzijn 2019.

Betaling
U krijgt op 1 mei en 1 oktober 2018 een voorschotbedrag van € 12.000 op uw
bankrekeningnu m mer NL37RABOO 575027 126.

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.
Zorgtu 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.
- 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

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

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



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A.M.M
burge



GEMEENTE vvEERT

Stichting Hoera Kindercentra
De heer Rudie Peeters, Mevrouw Ruth Manders
Ruysstraat 20
5981 CM PANNINGEN

Weert, 10 januari 2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

subsidie peuteropvang
DJ2t78t
2457

Beste meneer, mevrouw,

U heeft verzocht om subsidie voor peuteropvang in 2018 in de wijken Leuken en Laar.
In onze vergadering van 9 januari 2018 hebben wij besloten voor de uitvoering van de in
uw aanvraag opgenomen activiteiten aan uw stichting voor 2018 een subsidie te verlenen
van maximaal € 46.000.

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
su bsid ieregels professionele i nstel I i ngen Weert 20 1 7.

fntegrale, breed toegankelijke kinderopvang
Voor 2018 streven wij samen met u naar integrale kinderopvang. Het ministerie van
Sociale Zaken verplicht gemeenten om per 2020 L6 uur per week algemeen toegankelijke
peuteropvang aan te bieden. Hiertoe zetten wij onze vangnetregeling voort, waardoor voor
alle peuters waarvoor ouders geen aanspraak kunnen maken op belastingtoeslag, een
gemeentelijke peuterplek beschikbaar is.

Voor 2018 hebben de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs beide eerst kortingen en
daarna weer extra rijksbijdragen aangekondigd. We hebben ervoor gekozen geen
ongewenste bezuinigingen in te voeren, die later weer teruggedraaid moesten worden.
Dit heeft wel als gevolg gehad dat de besluitvorming tot nu is uitgesteld.
Uiteindelijk kunnen we het in 2016 ingezette beleid om peuterplekken van 40 weken gelijk
te trekken met belastingplekken van 52 weken in 2018 voortzetten.

Alle gemeentelijke regelingen op basis van de participatiewet, beleidsregels Sociaal
Medische Indicatie en nadere regels peuteropvang sluiten nu op elkaar aan.

Door peuterplekken uitwisselbaar te maken zijn er minder problemen bij verandering van
financiering van peuterplek voor uitkeringsgerechtigden naar een belastingplek. Voor
kwetsbare peuters is een bijkomend voordeel dat de opvang doorloopt tijdens 6 weken
zomervakantie, waardoor de taalontwikkeling en opvoedondersteuning worden versterkt.

In samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Punt
Welzijn en basisonderwijs wordt gewerkt aan een goede start.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

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



Voorschoolse educatie is een belangrijke pijler in de Regionale Ontwikkelingsagenda
Jeugd, waarin alle partners gezamenlijk inzetten op optimale kansen voor kinderen.

De ouderbijdragetabel van 2OL7 wordt verlengd voor 2018, er volgt dus geen verhoging.
Door verlening van het gevraagde bedrag kunt u het aanbod peuterplekken in de loop van
2018 verder gelijk trekken met door het rijk (belastingtoeslag) gefinancierde plekken.
Hierover blijven we met elkaar in overleg. Op basis van door u per kwartaal aan te leveren
bezettingsschema's wordt bezien in hoeverre de gewenste omslag wordt gerealiseerd.
We danken u voor uw constructieve medewerking hierin.

Betal¡ng
De subsidie wordt in 12 termijnen op uw bankrekeningnummer NL38R48O013100805
overgemaakt.

U dient een inhoudelijke en financiële verantwoording 2018 uiterlijk 1 mei 2019 bij ons in
te dienen. Op basis daarvan wordt het subsidie definitief vastgesteld. Daarnaast dient u
een formele aanvraag voor 2019 in. We gaan ervan uit dat op dat moment duidelijkheid
bestaat over de in 20L7 aangekondigde rijksbijdragen voor zowel peuteropvang als
onderwijsachterstanden voor 2019 en 2020.

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. Het adres is Postbus 950 6000 AZ WEERT'

Zorgtu ervoordat 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.

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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

\

nkman
secretaris

erJmans


