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Gevraagd besluit: 

 

1. In te trekken de Deelsubsidieverordening Peuterspeelzalen 2005, vastgesteld door de gemeenteraad van 

Den Helder in zijn vergadering van 1 december 2004, in werking getreden op 1 januari 2005, met dien 

verstande dat de onder deze verordening voor 2013 verleende subsidies nog overeenkomstig deze verordening 

worden afgewikkeld. 

  

2. Vast te stellen de bijgevoegde Deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen  (kenmerk: ID13.01131).  

 

 

Publiekssamenvatting 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad op 25 juni een nieuw kader peuterspeelzaalwerk inclusief 

financieringssystematiek vastgesteld. De gemeente vindt peuteropvang van grote maatschappelijke waarde 

voor haar jonge inwoners en is bereid deze voorziening in stand te houden met inzet van gemeentelijke 

middelen. Zonder gemeentelijke subsidie wordt peuteropvang voor ouders te duur. De nieuwe systematiek is 

gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: 

- Zo nauw mogelijk aansluiten bij de financieringssystematiek van kinderopvang 

- Vraagfinanciering met een maximum uurtarief 

- Een aanbod voorschoolse educatie in zowel peuteropvang als kinderopvang 

Deze uitgangspunten sluiten aan bij de huidige ontwikkelingen in de voorschoolse sector en zorgen voor zowel 

ouders, aanbieders als gemeente voor transparante financiering zonder marktverstoring. Ouders van kinderen 

tussen de 2 en 4 jaar kunnen door dit nieuwe systeem gebruikmaken van een gelijk kwalitatief, inhoudelijk en 

financieel aanbod aan voorschoolse voorzieningen in Den Helder. 

De financieringssystematiek is uitgewerkt in de deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen. Op grond 

van dit instrument kunnen aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie aanspraak maken op 

subsidie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen  

vast te stellen. De subsidieaanvragen 2014 zullen vervolgens op grond van de nieuwe deelsubsidieverordening 

worden aangevraagd.  

 

 

Inleiding 

Op 25 juni 2012 (kenmerk raadsbesluit: RB12.0132) heeft de gemeenteraad het in de notitie “Voorschoolse 
Voorzieningen in Den Helder” beschreven kader voor peuterspeelzaalwerk vastgesteld. De vervolgstap was de 
uitwerking van dit kader in een subsidie instrument. De financieringssystematiek is uitgewerkt in een 

deelsubsidieverordening, waarin het recht op subsidie wordt vastgelegd.   

De nieuwe systematiek sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in de voorschoolse sector en zorgt voor 

transparante financiering zonder marktverstoring. Ouders van kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen door dit 

nieuwe systeem gebruikmaken van een gelijk kwalitatief, inhoudelijk en financieel aanbod aan voorschoolse 

voorzieningen in Den Helder. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige deelsubsidieverordening 

Peuterspeelzalen 2005 in te trekken en de deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen vast te stellen.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Voorop staat dat de gemeente peuterspeelzaalwerk van grote waarde acht voor de ontwikkeling van jonge 

kinderen en daarnaast dient het als belangrijke voorziening in de aanpak van taal- en/of 

onderwijsachterstanden. Door middel van de nieuwe deelsubsidieverordening wordt de peuterspeelzaalfunctie 

in Den Helder geborgd. Aanbieders van peuteropvang kunnen op een overzichtelijke en eerlijke manier  



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 4 

 

aanspraak maken op subsidie.  Via de aanbieders komen ouders in aanmerking voor een peutertoeslag, 

afgestemd op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.  

 

 

Kader  De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)  Deze wet is sinds 1 augustus 2010 in 

werking getreden en maakt het voor gemeenten makkelijker peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te 

harmoniseren. Zo zijn bijvoorbeeld de kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk gelijk aan de kwaliteitseisen 

in de kinderopvang.  Raadsbesluit RB12.0132  Met dit besluit heeft de gemeenteraad op 25 juni 2012 het nieuwe kader voor 

peuterspeelzaalwerk, zoals beschreven in de notitie “Voorschoolse voorzieningen in Den Helder” (Kenmerk 

bijlage raadsvoorstel: ID12.02239), vastgesteld.  Rapport “Onderzoek harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Den Helder (Kenmerk 

bijlage raadsvoorstel: ID12.02206)  Als één van de stappen richting een nieuw financieringsstelsel hebben we 

Buitenhek Management & Consult gevraagd onderzoek te doen naar de organisatorische- en financiële 

consequenties van harmonisatie.  Raadsinformatiebrief (RIB) Uitspraak Rechtbank Middelburg (Kenmerk RIB: RI12.0095)  Kort na het 

raadsbesluit van 25 juni 2012 werd door de Rechtbank Middelburg een vonnis gewezen waarin de rechter 

aangaf dat peuteropvang naar zijn aard verschilt van kinderopvang en dus niet in aanmerking komt voor 

Kinderopvangtoeslag. Dit besluit had gevolgen voor het harmonisatietraject in Den Helder, aangezien het 

onduidelijk was welk risico ouders liepen. Daarmee werd de verdere doorontwikkeling van de nieuwe 

financieringssystematiek aangehouden. Eind 2012 schept  Minister Asscher duidelijkheid over de ontstane 

situatie in zijn brief aan de Tweede Kamer (SZW, 11 december 2012). Uit deze brief bleek dat we de 

ingezette beleidslijn voort konden zetten in Den Helder.   Algemene subsidieverordening 2013 van de gemeente Den Helder 

 

 

Argumenten 

 

Inzet gemeentesubsidie 

De gemeente vindt peuteropvang van grote maatschappelijke waarde voor haar jonge inwoners en is bereid 

deze voorziening in stand te houden met inzet van gemeentelijke middelen. Zonder gemeentelijke subsidie 

wordt peuteropvang voor ouders te duur en kan de voorziening niet voortbestaan. 

 

Nieuw beleid 

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader peuterspeelzaalwerk is de nieuwe 

deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen opgesteld. In dit subsidie instrument wordt het recht op 

subsidie vastgelegd. De deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen maakt voor aanbieders van 

peuteropvang en voorschoolse educatie duidelijk op grond van welke regels en eisen subsidie kan worden 

aangevraagd. Het instrument bevat rekeneenheden en -modellen waarmee de subsidie op een transpartante en 

eerlijke wijze verleend wordt. 

 

Vraagfinanciering 

Doordat de subsidierelatie tussen gemeente en aanbieder gebaseerd is op vraagfinanciering, is de aanbieder 

zelf verantwoordelijk  voor een goede bezetting van peutergroepen en betaalt de gemeente niet onnodig lege 

plekken op onderbezette groepen. 

 

Gelijk aanbod voorschoolse voorzieningen 

De deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen maakt dat de inhoudelijke-, financiële- en kwalitatieve 

verschillen tussen peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang worden weggenomen. Ouders van kinderen 

tussen de 2 en 4 jaar maken gebruik van een gelijk aanbod voorschoolse voorzieningen. 

 

Regeerakkoord “Bruggen slaan”  
De nieuwe financieringssystematiek sluit aan bij hetgeen beschreven staat in het regeerakkoord. Het kabinet wil 

de afstemming tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang optimaliseren. Daarbij zullen 

financieringsstromen op elkaar worden afgestemd door de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder te 

brengen bij de Wet Kinderopvang. Gemeentelijke financiering wordt betrokken. Wanneer dit scenario 

daadwerkelijk wordt doorgevoerd, zal de gemeente Den Helder eenvoudig mee kunnen. De 

deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen sluit aan bij het voornemen van het kabinet. 

 

Intrekken huidige deelsubsidieverordening 

De huidige deelsubsidieverordening Peuterspeelzalen 2005 wordt ingetrokken alvorens de nieuwe 

deelsubsidieverordening in werking treedt, met dien verstande dat de onder deze verordening voor 2013 

verleende subsidies nog overeenkomstig deze verordening worden afgewikkeld. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Vanuit het veld is behoefte aan een financieringssystematiek waarmee een gezonde toekomst van de 

peuterspeelzaalfunctie is geborgd. De huidige aanbieders kunnen zich vinden in de systematiek en staan 

volledig achter het gekozen model. In de gesprekken met de aanbieders zijn ook diverse aandachtspunten naar 

voren gebracht, zoals een mogelijke afname van het aantal kinderen in voorschoolse voorzieningen als gevolg 

van vraagvermindering door de economische crisis. In de deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen 

is een overgangsregeling opgenomen welke ingezet kan worden bij onvoorziene omstandigheden. Daarbij geldt 

voor bestaande aanbieders in het eerste jaar van de inwerkingtreding van deze verordening dat zij niet meer 

dan 10% minder subsidie ontvangen dan zij op grond van de Deelsubsidieverordening Peuterspeelzalen 2005 

zouden ontvangen in vergelijkbare situatie en vergelijkbare bezetting. 

 
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat sprake is van een procedure die 
voortvloeit uit nieuwe wetgeving, en daarmee vallend onder de uitzonderingsbepalingen volgens artikel 2b en c 
van de Referendumverordening. 

 

 

Financiële consequenties 

 

Consequenties voor de gemeente 

Op grond van het Rapport “Onderzoek harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Den 
Helder” (Buitenhek Management & Consult, 2012) kunnen op basis van de deelsubsidieverordening 

Voorschoolse Voorzieningen voldoende peuteropvangplaatsen worden ingekocht binnen het beschikbare 

begrotingsbudget (+/- € 400.000, -).  
Een deel van de ouders gaat aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag, waardoor een deel van de huidige 

subsidiekosten van de gemeente verlegd worden naar rijksmiddelen en mogelijk kosten worden bespaard. De 

hoogte  van een eventuele besparing kan na een jaar in beeld worden gebracht. 

 

Consequenties voor aanbieders 

Voor aanbieders geldt een transparante financiering. Zij dienen zelf een uurtarief voor peuteropvang vast te 

stellen. De gemeente subsidieert tot een maximum vastgesteld uurtarief. De aanbieders zijn zelf 

verantwoordelijk voor een goede bezetting van groepen en ontvangen gemeentelijke subsidie op basis van 

daadwerkelijk bezette peuterplaatsen. Voor de huidige aanbieders geldt in het eerste jaar van de 

inwerkingtreding van de verordening een overgangsregeling (zie maatschappelijk draagvlak). De gemeente 

maakt voor het eerste subsidiejaar 2014 dus twee berekeningen. 

 

Consequenties voor ouders 

Een deel van de ouders die nu aanspraak maakt op een gemeentelijke tegemoetkoming gaat aanspraak maken 

op de Kinderopvangtoeslag. Ouders met recht op Kinderopvangtoeslag betalen het geldende uurtarief aan de 

aanbieder en ontvangen maandelijks vooraf de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst terug. Ouders die 

geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de 

aanbieder. Deze ouderbijdrage is conform de door de gemeente vastgestelde tabel die is afgestemd op de 

kinderopvangtoeslagen. Voor de meeste ouders zal er in de hoogte van de bijdrage weinig wijzigen. De 

mogelijkheid bestaat dat een beperkte groep ouders, die binnen één inkomenscategorie vallen, meer moeten 

betalen. De gemeente monitort deze groep nauwkeurig en zal uitval voorkomen door vroegtijdig maatregelen te 

treffen. Daarbij kan een financiële aanpassing een mogelijke maatregel zijn.  

 

 

Communicatie 

Wanneer de nieuwe deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen is vastgesteld wordt tegelijkertijd de 

deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005 ingetrokken door de gemeenteraad.  

 
Het is van belang dat ouders op een goede manier worden geïnformeerd over de wijzigingen die we doorvoeren 
in het peuterspeelzaalwerk, zodat zij op de hoogte zijn van kansen en mogelijkheden en er geen sprake is van 
uitval onder deelnemers van het peuterspeelzaalwerk. Met de aanbieders maken we afspraken rondom de 
communicatie.  
 
Persbericht 
Er wordt na vaststelling van de deelsubsidieverordening een persbericht opgesteld, waarin het accent ligt op het 
positieve imago van de gemeente Den Helder; het in stand houden van de peuterspeelzaalvoorziening. 
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Realisatie 

De invoering van de nieuwe financieringssystematiek vereist een zorgvuldige implementatie, omdat subsidiëring 

op grond van vraagfinanciering nieuw is voor de huidige aanbieders. De gemeente maakt samen met de 

huidige aanbieders afspraken over het implementatieproces. Daarbij wordt gekozen voor een doorgroeiscenario 

waarbij eerst de huidige aanbieders van peuterspeelzaalwerk een subsidierelatie aangaan met de gemeente op 

basis van de deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen. Na een jaar worden ook andere aanbieders 

peuteropvang toegelaten op de markt. 

 
De huidige aanbieders vragen vóór 1 oktober 2013 subsidie aan voor 2014 op grond van de 
deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen. Ter ondersteuning voor het indienen van de 
subsidieaanvraag wordt door de gemeente een format aangeboden. 
 

 

Den Helder, 28 mei 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir. Ph. Salm  
  


