
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 5 

 
Registratienummer: 
 

RVO12.0254 Portefeuillehouder: W. Turnhout- van den Bosch 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Spelen, Leren, Ontwikkelen, uitvoeringsnotitie 
Onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014 
(registratienummer: ID12.04450) 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

R. Schuit 
(0223) 67 8403 
r.schuit@denhelder.nl 

Onderwerp:  Meerjaren subsidies onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014 

 
 
Gevraagd besluit: 
Op grond van artikel 6:2 Algemene Subsidieverordening 2008, in samenhang met artikel 169, lid 4 
Gemeentewet en artikel 5a, aanhef en onder c., Financiële verordening gemeente Den Helder 2009: 
 
A. burgemeester en wethouders te berichten dat de gemeenteraad geen wensen en/of bedenkingen heeft met 
betrekking tot hun voorgenomen besluit om: 
 
In 2013 en 2014 aan de volgende instellingen subsidie te verlenen, rekening houdend met eventuele indexering 
van loon-/prijsstijging en gecorrigeerd door inhoudelijke aanpassingen: 
 
- Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel voor de uitvoering van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven een bedrag van € 154.497, - 
- Stichting Peuterplezier voor de uitvoering van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven een bedrag van € 69.088, - 
- GGD Hollands Noorden voor de uitvoering van het project Toeleiding naar voorschoolse educatie in Den 
Helder een bedrag van € 10.999, -  
- Kopgroep Bibliotheken voor de uitvoering van verschillende VVE versterkende activiteiten een bedrag van € 
17.323, - 
- Meerwerf Basisscholen voor de uitvoering van de Centrale Opvang Klas een bedrag van € 12.500, -  
- Stichting Kopwerk voor de uitvoering van de 0-variant schakelklassen een bedrag van € 70.000, -  
 
Of 
 
B. burgemeester en wethouders ten aanzien van hun hiervoor onder besluitpunt A genoemde voorgenomen 
besluit te berichten dat de raad de volgende wensen en/of bedenkingen ter overweging mee geeft: 
-   
 
Publiekssamenvatting 
Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen. 
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning of stimulering nodig. Het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid heeft als doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden van 
kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. De gemeente en haar lokale partners spelen daarbij een 
belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van voorschoolse educatie in peuterspeelzalen, 
peuteropvang en kinderdagopvang, het inrichten van schakelklassen of andere samenwerkingsvormen met 
schoolbesturen ter bestrijding van taalachterstanden. Het beleid moet in ieder geval tot doel hebben kinderen te 
ondersteunen die door hun omgeving of opvoeding onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school of 
tijdens hun schoolloopbaan onvoldoende gestimuleerd worden. Het wettelijk kader van het 
onderwijsachterstandenbeleid wordt gevormd door de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
(OKE). In de wet OKE staat een aantal belangrijke verplichtingen genoemd waaraan de gemeente moet 
voldoen. Ter tegemoetkoming in de kosten van deze verplichtingen ontvangt de gemeente een specifieke 
uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014.  
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Inleiding 
De gemeente ontvangt voor de jaren 2013 en 2014 een rijksbijdrage voor de uitvoering van het onderwijs-
achterstandenbeleid op grond van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB) 2011-2014.  
 
Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht de kansen voor kinderen met (een risico op) een 
taalachterstand te vergroten. De gemeente schrijft een uitvoeringsnotitie voor twee jaar waarin afspraken, 
beleidsprioriteiten, praktische uitvoering (producten), financiën en een begroting worden uitgewerkt. Met de 
notitie voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichtingen die de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie voorschrijft. De gemeente richt zich in 2013 en 2014 voornamelijk op het realiseren en in stand 
houden van een dekkend, kwalitatief hoogwaardig en financieel toegankelijk aanbod voorschoolse educatie. En 
daarnaast op het optimaliseren van de doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en het 
basisonderwijs.  
 
Het is voor uw raad de eerste keer dat u om een besluit wordt gevraagd in het kader van het 
onderwijsachterstandenbeleid. De reden hiervoor is dat het in dit geval om meerjarig te verlenen subsidies gaat; 
het nemen van dergelijke besluiten valt buiten de collegebevoegdheid in deze op grond van de artikelen 108, 
tweede lid, en 147, lid 3, Gemeentewet. In artikel 6:2, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening 2008 
staat beschreven dat het college aan instellingen meerjarig subsidie kan verlenen wanneer dit in 
overeenstemming is met het resultaat van de daartoe met de raad gevoerde wensen- en 
bedenkingenprocedure. Genoemd artikel raakt mede aan uw bevoegdheid op grond van artikel 169, lid 4, 
Gemeentewet en artikel 5a, aanhef en onder c., Financiële verordening gemeente Den Helder 2009. 
 
Voor de praktische uitvoering van de producten vraagt een aantal organisaties subsidie aan. Voorgesteld wordt 
verschillende organisaties subsidie te verlenen op basis van de door het college vastgestelde uitvoeringsnotitie 
OAB 2013-2014. 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het onderwijsachterstandenbeleid in Den Helder heeft als doel onderwijs- en taalachterstanden bij kinderen aan 
te pakken of te voorkomen. Door middel van het aanbieden van voorschoolse educatie krijgen alle jonge 
kinderen (2- en 3- jarigen) de kans om zonder achterstanden aan het basisonderwijs te beginnen. Daarnaast 
krijgen kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar extra taalonderwijs in schakelklassen, zodat zij achterstanden 
inlopen en onderwijs kunnen (blijven) volgen in het onderwijstype dat past bij hun eigenlijke cognitieve niveau. 
 

1. Dekkend aanbod.  De gemeente wil een voldoende aanbod aan voorschoolse educatie blijven 
realiseren. Wettelijk gezien moet de gemeente minimaal het aantal plaatsen realiseren voor de 
groep kinderen in de gemeente met een leerlingengewicht. Volgens de gewichtenregeling (192 * 
0,75%) zijn er in 2013 en 2014 naar schatting 144 doelgroepkinderen in de voorschoolse periode 
(2- tot 4-jarigen) in Den Helder. Het aantal doelgroepkinderen dat in beeld is bij het 
consultatiebureau (GGD Hollands Noorden) op basis van de gemeentelijke doelgroepcriteria is 
vastgesteld op 210. Uit onderzoek van Sardes ‘Zicht op VVE’ (2010) blijkt dat de gemeente Den 
Helder met 397 voorschoolse educatieplaatsen een voldoende dekkend aanbod voorschoolse 
educatie heeft. Dit zijn mogelijke plaatsen en kunnen indien nodig worden ingevuld door 
doelgroepkinderen. Om dit dekkende aanbod te blijven realiseren heeft de gemeente 
subsidierelaties met aanbieders van peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang.  
 
2. Kwalitatief hoogwaardig aanbod.  De voorschoolse educatie dient van een goede kwaliteit te 
zijn volgens de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Daarvoor heeft de gemeente jarenlang 
geïnvesteerd in de scholing van pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. In 2011 en 2012 hebben alle leidsters een opleidingscertificaat voorschoolse educatie 
behaald. De organisaties zorgen met ingang van 2012 voor een goede borging van de uitvoering van 
voorschoolse educatie op de verschillende locaties. De GGD controleert, in samenwerking met de gemeente, 
op de kwaliteitseisen.  
 
 
Kader 
> De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, en de daaruit voortvloeiende besluiten van de 
Rijksoverheid, vormen het wettelijk kader voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.  
 
> Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd volgens de afspraken zoals beschreven in de bijgaande 
uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014 ‘Spelen, Leren, Ontwikkelen’ en bouwt voort op 
eerdere afspraken uit de vastgestelde uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid 2012. Deze  
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gemeentelijke uitvoeringsnotitie is opgesteld met inachtneming van het rijksbeleid en de daarbij gestelde 
wettelijke kaders en regelgeving. 
 
> De Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2008 vormt het kader voor het opstellen van de 
subsidiebeschikkingen. 
 
 
Argumenten 
Er gelden verschillende argumenten om te werken volgens de uitvoeringsnotitie 2013-2014 ‘Spelen, Leren, 
Ontwikkelen’ en in het verlengde daarvan verschillende organisaties, die het beleid tot uitvoering brengen, 
subsidie te verlenen.  
 
1. Uitvoeren van wettelijke verplichtingen 
In de uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014 ‘Spelen, Leren, Ontwikkelen’ staat beschreven 
op welke wijze de gemeente inspeelt op de wettelijke verplichtingen uit de wet OKE en aan het 
onderwijsachterstandenbeleid. De wet OKE stelt de gemeente voor een aantal wettelijke verplichtingen op het 
gebied van:  een dekkend en kwalitatief hoogwaardig aanbod VVE in de voorschoolse periode;  het maken van afspraken met het onderwijs, peuterspeelzalen en de kinderdagopvang over de 

doelgroepdefinitie, de toeleiding naar voorschoolse educatie, de organisatie van de doorgaande lijn en 
het monitoren van bereikcijfers en resultaten VVE 

 
2. Vergroten van (onderwijs)kansen door voorschoolse educatie 
Uit verschillend onderzoek is gebleken dat met voorschoolse educatie goede resultaten bereikt worden op de 
cognitieve- en taalontwikkeling van kinderen (voornamelijk van allochtone afkomst) en dat hiermee vroege winst 
te behalen valt. Investeren in de voorschoolse periode levert een bijdrage aan de uitkomsten gedurende de 
schoolloopbaan. De gemeente Den Helder investeert al jaren in voorschoolse educatie met als doel 
(onderwijs)kansen van jonge kinderen te vergroten.  
 
3. Vergroten van (onderwijs)kansen door schakelklassen 
In schakelklassen volgen kinderen een jaar intensief taalonderwijs, zodat de kinderen daardoor een betere kans 
hebben om uiteindelijk terecht te komen in het schooltype dat past bij hun eigenlijke cognitieve niveau. De 
gemeente Den Helder investeert op basis van cofinanciering door het basisonderwijs in schakelklassen omdat 
aangetoond is dat deze kinderen vooruitgaan in hun taalniveau, waardoor zij zonder (teveel) achterstanden hun 
schoolloopbaan kunnen doorlopen. De uitvoering van schakelklassen betreft geen wettelijke verplichting.  
 
4. Specifieke uitkering OAB 2011-2014 
Ter tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen ontvangt de gemeente een 
specifieke uitkering. De gemeente moet bij de verantwoording van deze middelen aantonen dat de middelen 
ingezet zijn om te voldoen aan de verschillende verplichtingen. 
 
5. Uitvoerende organisaties 
De gemeente werkt samen met een aantal organisaties in het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente ziet 
deze organisaties als de aangewezen partners en heeft hen benaderd om beleidsprioriteiten uit te voeren.  De GGD zorgt voor een optimale toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie.  Stichting Peuterplezier en Stichting Kinderopvang Den Helder- Texel zorgen voor de uitvoering van 

voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  Kopgroep Bibliotheken zorgt voor de uitvoering van VVE versterkende activiteiten door samenwerking 
met voorschoolse voorzieningen, ouders en kinderen.  Meerwerf basisscholen en Stichting Kopwerk zorgen voor de uitvoering van schakelklassen. 

 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De uitvoeringsnotitie Spelen, Leren, Ontwikkelen is opgesteld op grond van de wet OKE en met inachtneming 
van de bepalingen uit het Besluit specifieke uitkeringen onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 en is tot stand 
in overleg met de uitvoerende organisaties van het onderwijsachterstandenbeleid.  
 
 
Financiële consequenties 
Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid zijn middelen beschikbaar vanuit de ‘specifieke 
uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014’ . Bij een onderschrijding worden de middelen 
doorgeschoven naar het volgende jaar. De eindafrekening met het Rijk vindt plaats na afloop van de totale 
periode, dus na 2014. In tabel 1 wordt een financieel overzicht gegeven. In de uitvoeringsnotitie wordt onder 
ieder product een indicatie gegeven van de hoogte van de financiële investering. Aan deze indicatieve 
bedragen kunnen door de uitvoerende organisaties geen rechten worden ontleend.  
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Tabel 1. FINANCIEEL OVERZICHT OAB MIDDELEN 2013-2014 
 

Baten > beschikbaar budget OAB 2013- 2014   

 2013 2014 Budgetnummer 

Totaal op de begroting Specifieke uitkering OAB  € 610.900,00 € 610.900,00 471.3014.209 

  

Kosten > uitgaven OAB 2013-2014   

 2013 2014  

Subsidieaanvragen (zie tabel 2) € 334.407,00 € 334.407,00  

Overige uitgaven € 276.493,00 € 276.493,00  

Totale uitgaven € 610.900,00 € 610.900,00  

  

Stand OAB voorzieningen op 31-21-2012 € 0,00 

Verwachte stand OAB voorziening per 31-12-2013 € 0,00  

Verwachte stand OAB voorziening per 31-12-2014 € 0,00  

   

  
 
 
Subsidieaanvragen OAB 2013-2014 
Voor 2013 en 2014 heeft een aantal organisaties subsidie aangevraagd. De gemeente heeft deze organisaties 
benaderd en ziet hen als de aangewezen partners om de beleidsprioriteiten uit te voeren. In tabel 2 is een 
overzicht gemaakt. De subsidieaanvragen zijn inhoudelijk en financieel besproken met de organisaties.  
 

Tabel 2. SUBSIDIEAANVRAGEN 2013-2014 
Organisatie Kenmerk 

aanvraag 

Bedrag aanvraag Onderwerp/ activiteit Te verlenen bedrag 

 

2013 2014 2013 2014 

1. Stichting 

Kinderopvang 

AI12.06317 

 

€ 147.437 

 

€    7.060 

€ 147.437 

 

€    7.060 

Voorschoolse educatie 

peuterspeelzalen 

Voorschoolse educatie 

kinderdagverblijven 

€ 147.437 

 

€    7.060 

€ 147.437 

 

€    7.060 

2. Stichting 

Peuterplezier 

AI12.08226 €  67.676 

€    1.412 

€  67.676 

€    1.412 

Voorschoolse educatie 

peuterspeelzalen 

Voorschoolse educatie 

kinderdagverblijven 

€  67.676 

€    1.412 

€  67.676 

€    1.412 

3. GGD Hollands 

Noorden 

AI12.03509 

 

€  10.998,54 €  10.998,54 Project toeleiding naar voorschoolse 

voorzieningen 

€  10.999 €  10.999 

4. Kopgroep 

Bibliotheken 

AI12.08318 € 17.322,50 € 17.322,50 VVE versterkende activiteiten € 17.323 € 17.323 

5. Meerwerf 

basisscholen 

AI12.08347 € 12.500 € 12.500 Uitvoering Centrale Opvang Klas € 12.500 € 12.500 

6. Stichting 

Kopwerk 

AI12.06076 

 

€ 70.000 € 70.000 Uitvoering 0-variant schakelklassen € 70.000 € 70.000 

 

 

Totaal 

  

 

€ 334.407 

 

 

€ 334.407 

  

 

€ 334.407 

 

 

€ 334.407 

 
 
Overige uitgaven OAB 2013 - 2014 
Naast de in dit advies genoemde organisaties zijn er meer bedrijven/instellingen/organisaties die financiële 
middelen ontvangen van de gemeente vanuit de specifieke uitkering OAB 2011-2014.   Raadhuis ontvangt middelen voor de ontwikkeling en productie van informatiemateriaal in het kader van 

de toeleiding van kinderen naar voorschoolse voorzieningen  Connexxion ontvangt middelen op factuurbasis voor het leerlingenvervoer voor specifiek de ‘Centrale 
Opvang Klas’   De coördinatiekosten van de gemeente worden gefinancierd uit de specifieke uitkering  Rekeninghoudend met eventuele indexering is voor 2014 maximaal € 10.000, - beschikbaar  
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Ook staat er een bedrag op de begroting voor mogelijke uitbreiding van voorschoolse educatie binnen de 
voorschoolse voorzieningen. Of deze uitbreiding noodzakelijk is zal blijken uit doelgroeptellingen van kinderen 
op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar nog niet met voorschoolse educatie wordt gewerkt. Wanneer  
er veel doelgroepkinderen op een bepaalde locatie zitten, zal in overleg met de organisatie uitbreiding van 
voorschoolse educatie worden besproken.  
 
In totaal komen deze overige uitgaven neer op ongeveer € 276.493, -. 
 
 
Communicatie 
Na besluitvorming worden de betrokken organisaties en andere belangrijke sleutelfiguren bericht. Zij krijgen de 
vastgestelde uitvoeringsnotitie Leren, Spelen, Ontwikkelen 2013-2014 toegestuurd. De organisaties die een 
subsidieaanvraag hebben gedaan, ontvangen uiterlijk 31 december 2012 de subsidieverleningsbeschikkingen 
2013-2014. Onder voorbehoud van de subsidiebeschikking van het Rijk voor 2014 ontvangen de organisaties 
uiterlijk 31 december 2013 bericht van de gemeente over de te verlenen subsidie in 2014. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties om ouders op de hoogte te stellen van belangrijke 
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. 
 
 
Realisatie 
Jaarlijks wordt het onderwijsachterstandenbeleid geëvalueerd. Een belangrijk doel en tevens wettelijke 
verplichting voor de gemeente is het realiseren van een dekkend aanbod voorschoolse educatie in 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Daarvoor worden in de uitvoeringsnotitie de volgende cijfers 
bijgehouden:  Aantal 2- en 3 jarigen in de gemeente Den Helder  Aantal VVE doelgroepkinderen in beeld bij het consultatiebureau   Aantal VVE doelgroepkinderen op grond van de gewichtenregeling  Aantal VVE doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen  Totaal aantal plaatsen voor voorschoolse educatie  Percentage bereik doelgroepkinderen 
 
 
 
Den Helder, 6 november 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
J.E. Diepeveen  
 
 


