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Onderwerp:  Vaststelling subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019 

 

Gevraagd besluit: 

1. In te trekken met ingang van de datum van in werking treden van het besluit onder 2, de 

 Deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen, vastgesteld op 1 juli 2013; 

2. vast te stellen de subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019. 

 

Publiekssamenvatting 

Het bekostigingsstelsel van de peuter- en kinderopvang, inclusief de voorzieningen met een aanbod 

voorschoolse educatie, is gewijzigd. Het klassieke onderscheid tussen de peuterspeelzaal en de 

kinderdagopvang is verdwenen. Het rijksbeleid is erop gericht om drempels voor deelname van peuters aan een 

voorschoolse voorziening zoveel mogelijk weg te nemen. Het instrument hiervoor is de kinderopvangtoeslag. 

De voorgestelde nieuwe subsidieregeling voorziet in de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming aan 

ouders indien er geen of een beperkt recht op kinderopvangtoeslag bestaat. 

 

Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 2017, 309) is het 

peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang gebracht. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteitseisen 

voor kinderopvang ook op het peuterspeelzaalwerk van toepassing zijn en dat de financiering voor ouders die in 

aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via het Rijk gelijkgeschakeld is. Het Rijk is vanaf 1 januari 2018 

belast met de financiering van kinderopvang voor kinderen van ouders die in aanmerking komen voor 

kinderopvangtoeslag in alle voorschoolse voorzieningen. Daardoor kunnen ouders voortaan ook aanspraak 

maken op kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van wat voor de harmonisatie behoorde tot het 

peuterspeelzaalwerk met of zonder voorschoolse educatie en wat nu peuteropvang heet. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gemeentelijke toeslag heeft als doel de ouders in de gelegenheid te stellen hun kind een aantal uren per 

week te laten omgaan met leeftijdsgenoten, al dan niet in combinatie met taalstimulerings- en 

ontwikkelingsprogramma’s. 
 

Kader 

Gemeentewet, artikel 147; 

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 4; 

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; 

Algemene subsidieverordening 2013 van de gemeente Den Helder. 

 

Argumenten 

In 2013 stelde de gemeenteraad een deelsubsidieverordening vast die erin voorzag dat ouders van peuters een 

inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente konden ontvangen in de kosten van de peuterspeelzalen die 

een aanbod voorschoolse educatie hadden. Hierdoor bereikte de gemeente dat er geen financiële drempel voor 

peuterspeelzaaldeelname bestond. De deelname aan de voorschoolse educatie gedurende 4 dagdelen per 

week werd via de subsidietechniek extra gestimuleerd ten opzichte van het reguliere peuterspeelzaalbezoek 

gedurende 2 dagdelen per week.  
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De harmonisatie die het rijk heeft doorgevoerd houdt in dat de ouders die kiezen voor de deelname van hun 

peuter aan de voormalige peuterspeelzaal, nu peuteropvang, een gelijk recht hebben op kinderopvangtoeslag 

als ouders die kiezen voor deelname van hun peuter aan kinderdagopvang. De peuter- en 

kinderopvangvoorzieningen dienen nu beide een dubbel overheidsdoel: de ondersteuning van de deelname aan 

betaalde arbeid door de ouders en de taal- en ontwikkelingsstimulering van hun kind. 

 

De gemeenten behouden op grond van de Wet op het primair onderwijs hun taak ten aanzien van voldoende 

voorschools educatief aanbod in hun gemeente. Daar komt nu de niet wettelijk verankerde maar wel door het 

rijk bekostigde taak bij om alle ouders in de gelegenheid te stellen hun kind aan een vorm van peuter- of 

kinderopvang te laten deelnemen. Dus ongeacht de eventuele taal- of ontwikkelingsachterstand. Het 

beleidsaspect hierbij is het stimuleren van arbeidsdeelname en de gelegenheid bieden om peuters gedurende 

een substantieel aantal uren per week in een sociaal rijke omgeving met leeftijdgenootjes te laten doorbrengen. 

De ontwikkeling van kinderen vindt immers niet alleen thuis en op school plaats. Ook de peuter- en 

kinderopvang zijn belangrijke plekken waar zij zich ontwikkelen. Om die reden vinden de rijksoverheid en wij het 

belangrijk om te blijven stimuleren dat ouders hun kind laten deelnemen aan peuter- of kinderopvang met of 

zonder voorschoolse educatie.  

Ouders die niet of gedeeltelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag omdat er niet of parttime 

gewerkt wordt, zouden een financiële belemmering kunnen ervaren waardoor hun kind niet deelneemt aan 

peuter- of kinderopvang. De vast te stellen subsidieregeling heeft als doel om deze mogelijke financiële 

belemmering weg te nemen of sterk te verminderen. 

De regeling is aanvullend op de primaire bekostigingsbron voor ouders. Dit is de kinderopvangtoeslag. Alleen 

als deze bron niet of beperkt aanwezig is, dan treedt de subsidieregeling in werking. Om de juiste werking in 

relatie tot het beoogde doel van de subsidieregeling te borgen, heeft het college de mogelijkheid de 

uitvoeringspraktijk via nadere regels te stroomlijnen. 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

De subsidieregeling is in concept besproken met de aanbieders van peuter- en kinderopvangvoorzieningen. Er 

zijn test-berekeningen uitgevoerd om de juiste werking van de bepalingen te kunnen vaststellen. In de 

conceptfase heeft dit tot aanpassingen geleid die de instemming van de aanbieders hebben. Er is geen check 

op draagvlak bij ouders uitgevoerd. De regeling wordt, evenals de huidige deelsubsidieverordening, uitgevoerd 

door de aanbieders. De administratieve last voor ouders neemt door de regeling niet toe. De regeling is voor 

meer ouders toegankelijk dan de verordening waarvan deze regeling in de plaats treedt.  

 

Duurzaamheid 

Er zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden aan de gevraagde besluitvorming. 

 

Referendabel  

Op basis van artikel 2 lid k van de Referendumverordening Den Helder 2012 kan geen referendum worden 

gehouden  

 

Financiële consequenties 

De vaststelling van de regeling kent op zichzelf geen financiële consequenties. Uit de vastgestelde regeling 

vloeien uiteraard wel financiële rechten voort. De programmabegroting voorziet in de bekostiging van deze 

rechten. 

 

Communicatie 

De subsidieregeling wordt na de vaststelling gepubliceerd op de stadsnieuwspagina van de gemeente en wordt 

toegevoegd aan de databank van overheid.nl. De aanbieders van voorschoolse voorzieningen worden 

rechtstreeks van uw vaststellingsbesluit op de hoogte gebracht. 

 

Realisatie 

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Den Helder, 31 juli 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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