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Onderwerp

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020

Voorstel

1. Subsidie te verlenen voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2O2O;
a. € 573.637 aan Humankind kinderopvang;
b. € 147.500 aan Hoera kindercentra;
c. € 17.500 voor overige kinderopvang.
2. Subsidie te verlenen voor 75 plekken voor kleuters zonder recht op toeslag:
a. € 50.000 aan Humankind;
b. € 25.000 aan Hoera.
3. De ouderbijdragetabel peuteropvang 2020 vast te stellen.
4. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op € 503.869 voor Humankind en

€ 46.000 voor Hoera kindercentra op basis van de ingediende verantwoordingen
2018.

Inleiding

Jaarlijks verleent de gemeente Weert subsidie aan kinderopvang Humankind en Hoera
voor het aanbod peuteropvang en voorschoolse educatie in Weert.
Voor 2020 gaat het om 260 dagdelen per week voor peuters waarvan ouders geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag.

Beoogd effect/doel

Bieden van kansen aan jeugdigen om zich te ontwikkelen tot actieve en zelfredzame
volwassenen die (op eigen kracht) participeren in onze maatschappij.
Wegnemen van belemmeringen (in opvoeden en opgroeien) voor kinderen met in potentie
dezelfde capaciteiten.
Bieden van een positieve omgeving/netwerk om te voorkomen dat problemen ontstaan.
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Deze doelen passen binnen het Beleidsplan sociaal domein Midden-Limburg-West 2O2O-

2023 en de bijbehorende doelenboom.

Argumenten

1. Peuteropvang is een krachtig middel ter voorkoming van onderwiisachterstanden,
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Het subsidie is gebaseerd op het benodigde aantal gemeenteplekken.

Voor ongeveer B0o/o van de bijna 1000 peuters in Weert bestaat recht op belastingtoeslag
kinderopvang, omdat ouders werken of een verplicht traject volgen.
Voor 2Oolo (bijna 200 peuters) geldt een vangnetregeling met gemeenteplekken'

De rijksoverheid draagt gemeenten op om vanaf 2020 voor peuters met een risico op een

taalachterstand een aanbod te doen van 960 uur. Weert biedt dit alvanaf 2011.

Voor kinderen uit (taal)arme gezinnen is er minder terugval in de vakanties en is dit een

aanvulling of ontlasting bij een kwetsbare thuissituatie. Gemeenteplekken die net als

belastingplekken 52 weken open zijn, leicien tot minder stress en schuiden bij overbeiaste
ouders, tot heterogene groepen, een lagere uurprijs en een inclusieve basisvoorziening in

plaats van segregatie. Deze keuze is door het college vastgelegd in de beleidsnotitie
peuteropva n g 20LB-2020.

Net als in 2019 is er subsidie voor coördinatie opgenomen. Het complexe belastingstelsel
zorgt ervoor dat vooral laaggeletterde ouders met weinig inkomen een hoge drempel bij
de kinderopvang ervaren en veel rlslco lopen op terugvordering van toeslag. Vooral 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 onderwijs-, 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.

a. KOV Humankind: Het subsidie is bestemd voor 105 reguliere dagdelen, 90 VVE

dagdelen, een uitloop voor 15 dagdelen en € 82.947 voor hogere kwaliteitseisen.

b. Hoera kindercentra: Het subsidie is bestemd voor 35 reguliere en 15 VVE dagdelen, met
een uitloop van 15 dagdelen en € 30.670 voor scholing en hogere kwaliteitseisen.

c. Overige kinderopvang: voorgesteld wordt maximaal€ 17.500 te verlenen voor
incidentele plaatsingen op factuurbasis.

2. Buitenschools aanbod voor kleuters zonder toeslag verkleint de kansenongelijkheid.
Primair onderwijs in Nederland scooft goed op kansengelijkheid. De verschillen ontstaan
vooral buiten schooltijd, doordat kinderen uit sterke gezinnen veel meerdeelnemen aan

spoft, muziek etc. Weert is in 2019 gestart met 1 buitenschoolse activiteit per week voor
kleuters zonder recht op opvangtoeslag, op 3 locaties (Dal, AandeBron en Leuken).
Voorstel: een subsidie van € 75.000 te verlenen voor het verlengen van dit aanbod in

2020.

3. De ouderbijdragetabel voor peuters dient iaarliiks te worden vastgesteld.
Voorgesteld wordt de ouderbijdragetabel van 2019 te handhaven, waardoor we de laagste
inkomens ontzien. Indien ouders zelfs de laagste bijdrage niet kunnen betalen wordt in het
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kader van armoedebeleid een regeling getroffen. Vooral voor kinderen in arme gezinnen is
een tweede, positieve opvoedomgeving van groot belang. Ouders met gemeenteplekken
betalen hetzelfde als ouders met belastingtoeslag.

4. Vaststellen van subsidie 2018 voor kinderopvang Humankind en Hoera conform
verlening op basis van de ingediende verantwoording.
Met kinderopvang Humankind, Hoera en Korein wordt geregeld afgestemd of wederzijdse
afspraken worden nagekomen en leiden tot het voorkomen van onderwijsachterstanden,
segregatie en afhankelijkheid van jeugdhulp. De gesubsidieerde aanbieders zijn geen
commerciële partijen, maar maatschappelijke ondernemers. Uit de verantwoording blijkt
dat het verleende subsidie in 2018 doel- en rechtmatig is ingezet.

Kanttekeningen en risico's

De rijksbijdrage vooronderwijsachterstanden stijgt in 2O2O naar € 1,4 miljoen en zaltot
en met 2022 ongeveer € 1.4 miljoen blijven. Op de bijbehorende strengere eisen (960
uur, HBO-er op de groep) is geanticipeerd. De ambities van Weeft lagen al vast in het
programma "Weert koerst op verbinding 2078-2022, de regionale ontwikkelingsagenda en
de beleidsnotitie onderwijs, waardoor de extra rijksbijdrage meteen kan worden ingezet.
Het is onbekend hoe de rijksbijdrage na 2022 eruit gaat zien, maar daar zullen we tijdig
op anticiperen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De aanvragen omvatten totaal € 813.637.
€ 623.637 voor peuter- en kleuterplekken en scholing Humankind kinderopvang
€ L72.5OO voor peuter- en kleuterplekken en scholing Hoera kindercentra
€ 17.500 voor peuterplekken overige kinderopvang

Het subsidie voor de peuteropvang is bij zowel Humankind als Hoera inclusief € 30.049
ruimte voor een uitloop met 15 dagdelen. Indien nodig kunnen peuters meteen instromen;
subsidie wordt op basis van daadwerkelijk gebruik aangevuld.

Dekking:
4800500 6425f,t6 Subsidie voorschoolse educatie .ooo
650007 6425OOO pgl¡lFroplra¡g 254.927

Het overige deel wordt gefinancierd ten laste van de extra rijksbijdrage voor onderwijs.
De huidige ramingen zijn gebaseerd op een rijksbijdrage van € 1.130.982. Conform de
beschikking van september 2019 ontvangen we € 1.412.816. De hogere ramingen voor de
inkomsten en de uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid worden nog bijgesteld in de
1e tussenrapportage 2020 (per saldo budgettair neutraal).
De subsidie voor 2020 kan worden gedekt uit het hiervoor bestemde budget voor 2020,
inclusief de verleende subsidie voor Punt welzijn voor toeleiding en ouderpafticipatie.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Er is structureel overleg met de kinderopvangorganisaties zodat adequaat kan worden
ingespeeld op de vragen vanuit de samenleving: breed toegankelijke basisvoorzieningen
(kinderopvang/onderwijs) in het kader van armoede- en preventief jeugdbeleid, alsmede
de hogere kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang .
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Com municatie/ participatie

Instellingen, collega's en ouders worden actief betrokken bij de ontwikkelingen in de
kinderopvang.
De instellingen worden geïnformeerd conform de bijgevoegde concept beschikkingen

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur

Extern: Kinderopvang Humankind, Hoera Kindercentra, Punt Welzijn, Korein Kinderplein,
Ministerie van Onderwijs, VNG

Bijlagen:

Aanvraag subsidie 2020 kinderopvang Humankind
Aanvraag subsidie 2020 Hoera kindercentra
Aanvraag kleuterplekken 2019 Humankind en Hoera
Ouderbijdragetabel 2020
Verantwoording 2018 kinderopvang Humankind en Hoera Kindercentra
Beschikking ministerie van Onderwijs 2020 : € 1.412.816
Beschikkingen Kinderopvang Humankind, Hoera Kindercentra
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