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Onderwerp
Ons kenmerk

: Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020
: Vaststelling subsidie 2018

740L8t

Geachte heer Peeters,

U heeft verzocht om subsidie voor gemeentelijke peuterplekken in 2020 in de wijken
Leuken en Laar.

In onze vergadering van 26 november 2019 hebben wij besloten:
1. maximaal € 81.781 subsidie te verlenen voor 35 dagdelen peuteropvang in 2A2O;
2. maximaal e 65.7L9 te verlenen voor extra inzet en scholing;
3. maximaal € 25.000 te verlenen voor voortzetting van 25 kleuterplekken;
4. de ouderbijdragetabel 2020 vast te stellen (handhaving tabel 2019);
5. in te stemmen met de verantwoording 2018 (inhoudelijk en financieel) voor Hoera

kindercentra en de subsidie vast te stellen op € 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
subsidieregels professionele instellingen Weert 2017.

Integrale, breed toegankelijke kinderopvang
Het ministerie van Sociale Zaken verplicht gemeenten om per 2020 L6 uur perweek
algemeen toegankelijke peuteropvang aan te bieden. Hiertoe zetten wij onze regeling
voort, waardoor voor alle peuters uit Weert waarvoor ouders geen aanspraak kunnen
maken op belastingtoeslag, een gemeentelijke peuterplek beschikbaar is.

Door de hogere rijksbijdrage onderwijsachterstanden kunnen we gemeentelijke
peuterplekken, net als belastingplekken, 52 weken aanbieden.
Verder kunnen we verplichte implementatie van hogere kwaliteitseisen voor formatie en
scholing in de Wet Kinderopvang faciliteren.

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 een 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.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

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



Samen 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.

Doorverlening van € 81.781 kunt u een basisaanbod peuterplekken van 35 dagdelen
realiseren bij kinderopvang Leuken en Laar. Daarnaast wordt een bedrag van € 35.049
vcrlcend, waardoor zo nodig met 15 dagdelen kunt uitbreiden'
De ouderbijdragetabel van 2020 is gebaseerd op handhaving van de tabelvoor 2019.

Betaling
De basissubsidie van € 81.781 wordt in 12 termijnen op uw bankrekeningnummer
NL38R48O013100805 overgemaakt. De subsidie van maximaal € 30.049 wordt
bevoorschot na startmelding van het extra aantal dagdelen voor gemeenteplekken
Maximaal € 30.670 voor scholing wordt op basis van uw declaratie overgemaakt.

U dient een inhoudelijke en financiële verantwoording 2020 uiterlijk L mei 2021 bij ons in
te dienen. Op basis daarvan wordt het subsidie definitief vastgesteld. Tegelijkeftijd dient u

een formele aanvraag voor 2022 in.

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 elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschriJvlng van het besluit waar het bezwaarschrift tegerr gericht is (stuur

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