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Onderwerp:  Naar een nieuw financieringsstelsel peuterspeelzaalwerk 

 
Gevraagd besluit: 
 
1. Het nieuwe kader voor peuterspeelzaalwerk, zoals beschreven in de notitie “Voorschoolse voorzieningen in 
Den Helder”, vast te stellen, waarin de volgende belangrijkste uitgangspunten staan beschreven: 
- peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk aansluiten bij de financieringsystematiek van kinderopvang  
- een financieringsstelsel op basis van vraagfinanciering met een maximum uurprijs 
- een aanbod voorschoolse educatie in peuteropvang en kinderdagopvang  
 
2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen voor het financieringsstelsel zoals beschreven in 
het nieuwe kader de notitie “Voorschoolse voorzieningen in Den Helder” uit te werken in beleidsregels en deze 
ter kennis te brengen van de Raad. 
 
 
Publiekssamenvatting 
Als gevolg van landelijke ontwikkelingen rondom de voorschoolse voorzieningen is in Den Helder de noodzaak 
ontstaan om het peuterspeelzaalwerk organisatorisch en financieel op een andere manier te regelen. 
Voorgesteld wordt peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te harmoniseren, waardoor alle ouders van peuters (2 
tot 4 jaar) gebruik kunnen maken van een gelijk kwalitatief, inhoudelijk en financieel aanbod aan voorschoolse 
voorzieningen in Den Helder.  
Hiervoor is een kaderdocument peuterspeelzaalwerk geschreven. Aan de hand van dit kader wordt een nieuw 
financieringsstelsel ontworpen, gebaseerd op drie uitgangspunten: 

- peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk aansluiten bij de financieringsystematiek van kinderopvang, zodat 
een deel van de deze ouders gebruik kan maken van de kinderopvangtoeslag 

- een financieringsstelsel op basis van vraagfinanciering, waarbij de gemeente plaatsen ‘inkoopt’ bij de 
aanbieders tegen een maximum uurtarief 

- een aanbod voorschoolse educatie in peuteropvang en kinderopvang, waarbij voor de peuteropvang 
geldt dat de gemeente een aanbod voorschoolse educatie als voorwaarde stelt om in aanmerking te 
komen voor financiering.  

Het nieuwe model zorgt voor een transparante financiering zonder marktverstoring. De huidige twee aanbieders 
van peuterspeelzaalwerk kunnen zich vinden in dit nieuwe stelsel.  
 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de invoering van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) en de 
landelijke ontwikkelingen rondom de voorschoolse voorzieningen is in Den Helder de noodzaak ontstaan om het 
peuterspeelzaalwerk organisatorisch en financieel op een andere manier te regelen. Het huidige gemeentelijke 
toetsingskader, de deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005, sluit niet meer aan op de praktijk en is 
inefficiënt. Wanneer het beleid niet wordt aangepast bestaat de kans dat het peuterspeelzaalwerk in zijn huidige 
vorm verdwijnt. Aan bureau Buitenhek Management & Consult (april 2012)1 is gevraagd de consequenties te 
onderzoeken van harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang binnen de gemeente. Het doel  
 

                                                      
1 Onderzoek harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Den Helder. Bureau Buitenhek Management & Consult: april 

2012 



  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

 
 
 
daarbij is om te komen tot een dekkend en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse voorzieningen, met 
daaraan gekoppeld een passende subsidiesystematiek. Voorgesteld wordt het nieuwe kader voor  
peuterspeelzaalwerk, waarin onder andere de uitgangspunten voor een financieringsstelsel uit het rapport van 
Bureau Buitenhek Management & Consult zijn overgenomen, vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om 
het financieringsstelsel door het college uit te laten werken in beleidsregels. 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Wanneer het nieuwe kader wordt vastgesteld kunnen alle ouders van peuters (2 tot 4 jaar) gebruikmaken van 
een gelijk kwalitatief, inhoudelijk en financieel aanbod aan voorschoolse voorzieningen. De verschillen tussen 
peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang zijn weggenomen en het aanbod wordt op onderdelen verbeterd. 
Daarnaast wordt de peuterspeelzaalfunctie in Den Helder geborgd, zodat alle jonge kinderen gebruik kunnen 
maken van een voorschoolse voorziening. Het nieuwe financieringsstelsel wordt gebaseerd op 
vraagfinanciering. De gemeente ‘koopt’ plaatsen in bij de aanbieders tegen een maximum uurtarief en betaalt 
dus alleen voor daadwerkelijk gebruik. In deze nieuwe situatie wordt er vanuit gegaan dat het voor meerdere 
aanbieders mogelijk wordt om peuteropvang aan te gaan bieden. Daarbij wordt wel rekening gehouden met een 
overgangsperiode, waarin de twee huidige aanbieders van peuterspeelzaalwerk, Stichting Kinderopvang Den 
Helder en Stichting Peuterplezier, eerst een jaar de tijd krijgen om hun aanbod om te vormen.  
 
 
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 om peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
te harmoniseren. Zo zijn bijvoorbeeld de kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk gelijk gestemd met 
de kwaliteitseisen in de kinderopvang. 

 
 
Argumenten 
 
Peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk aansluiten bij de financieringsystematiek van kinderopvang 
Als aansluiten bij de financieringssystematiek van de kinderopvang, kan een deel van de ouders een beroep 
doen op de kinderopvangtoeslag2. Hierdoor wordt een deel van de subsidiekosten van de gemeente 
omgebogen naar rijksmiddelen en worden kosten voor de gemeente bespaard. Voor de peuterspeelzalen in 
Den Helder betekent dit vooral de volgende drie aanpassingen:  

- de leidsters onder de CAO Kinderopvang brengen; 
- de huidige groepsgrootte terugbrengen van 16 naar 14 of 15 peuters, afhankelijk van de leeftijden in 

de groep; 
- de lengte van alle, door de gemeente gesubsidieerde, dagdelen wordt vastgesteld op 3 uur per 

dagdeel.  
Ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage3 
aan de peuteropvangaanbieder. 
 
Financieringsstelsel op basis van vraagfinanciering 
Het nieuwe financieringsstelsel wordt gebaseerd op vraagfinanciering. Dit houdt in dat de gemeente plaatsen 
‘inkoopt’ bij de aanbieder en dus alleen betaalt voor daadwerkelijk gebruik. Hierdoor worden aanbieders zelf 
verantwoordelijk voor een goede bezetting op de groepen en de gemeente betaalt niet meer mee aan onnodig 
lege plekken en onderbezette groepen. Vraagfinanciering zorgt voor een transparante financiering zonder 
marktverstoring en de kosten kunnen worden bewaakt doordat gebruik wordt gemaakt van een maximum 
uurprijs voor alle aanbieders. Daarnaast kunnen ouders zelf kiezen van welke voorschoolse voorziening ze 
gebruik willen maken.  
 
Voorschoolse educatie in peuteropvang en kinderdagopvang 
Er wordt voorschoolse educatie aangeboden in zowel peuteropvang als kinderdagopvang. Voor de 
peuteropvang geldt dat de gemeente een aanbod voorschoolse educatie als voorwaarde stelt om in aanmerking 
te komen voor financiering. De gemeente koopt alleen plaatsen in op locaties die als VVE- locatie geregistreerd  
zijn in het landelijk register4. Voor voorschoolse educatie stelt de gemeente een subsidiejaarbedrag (zie 
paragraaf financiële consequenties) per doelgroeppeuter beschikbaar. 

                                                      
2 Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag als beide ouders (of de alleenstaande ouder) werken, studeren of een (re-

)integratietraject volgen. 
3 De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is conform een door de gemeente vastgestelde tabel die is afgestemd op de 

kinderopvangtoeslagen. Het verschil tussen het geldende uurtarief/kostprijs en de ouderbijdrage zal verrekend worden. 
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Beleidsregels Peuteropvang Den Helder 
Het college van burgermeester en wethouders neemt zich voor beleidsregels in het kader van het nieuwe 
financieringsstelsel vast te stellen en zal de Raad daarover tijdig informeren. 
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De exploitanten van peuterspeelzaalwerk hebben op grond van de huidige subsidiesystematiek van de 
gemeente grote moeite om het peuterspeelzaalwerk aan te blijven bieden. Als gevolg daarvan wordt de 
peuterspeelzaal voor veel ouders te duur. Vanuit het veld is er behoefte aan een nieuwe subsidiesystematiek, 
waardoor een gezonde toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Den Helder wordt gewaarborgd. Het nieuwe 
kader met het voorgestelde financieringsstelsel is besproken met de huidige aanbieders van 
peuterspeelzaalwerk, Stichting Kinderopvang Den Helder en Stichting Peuterplezier. Beide organisaties hebben 
aangegeven zich te kunnen vinden in het nieuwe stelsel. Voor ouders is het nieuwe stelsel transparant en 
eerlijk. Zij kunnen zelf kiezen van welke voorschoolse voorziening ze gebruikmaken, waarbij inhoudelijke- , 
kwaliteits- en financiële aspecten van het aanbod gelijk zijn getrokken. Ook bij de gemeente is de wens 
ontstaan om de financieringssystematiek te wijzigen. Het nieuwe subsidiestelsel levert de gemeente naast een 
overzichtelijke en beheersbare subsidierelatie een financiële besparing op.  
 
 
Financiële consequenties 
Voor peuteropvang staat een bedrag van € 400.069, - (2013) op de gemeentelijke begroting (budgetnummer 
686.7099.103). Voor dit bedrag kunnen op basis van het nieuwe subsidiestelsel voldoende peuterplaatsen 
worden ingekocht.  
 
In het onderzoeksrapport van bureau Buitenhek (april 2012) is indicatief doorgerekend wat de gevolgen zijn 
voor de subsidiekosten na invoering van het voorgestelde financieringsstelsel voor de gemeente Den Helder. 
Op basis van de indicatieve berekening wordt een totaalbesparing van ruim € 48.000, - gerealiseerd. Bij deze 
berekening moet echter rekening gehouden worden met verschillende onzekere factoren, zoals de werkelijke 
ouderbijdrage, krimp/vraaguitval, het werkelijk aantal ouders dat recht heeft op de kinderopvangtoeslag, die van 
invloed kunnen zijn op de werkelijke besparing die kan worden behaald. 
 
 
Communicatie 
De aanbieders van peuterspeelzaalwerk zijn betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel. Wanneer het 
voorstel wordt overgenomen communiceren de aanbieders de wijzigingen in het beleid met ouders. 
Ouders en andere inwoners van Den Helder worden daarnaast op de hoogte gesteld via een persbericht.  
 
 
Realisatie 
De harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vereist een zorgvuldige implementatie. De 
gemeente zal samen met de aanbieders van peuterspeelzaalwerk afspraken maken over het 
implementatieproces. Daarbij is het wenselijk te kiezen voor een doorgroeiscenario waarbij eerst met de huidige 
aanbieders van peuterspeelzaalwerk de verschillen tussen kinderopvang en peuterwerk zoveel mogelijk worden 
weggenomen en na een jaar andere aanbieders peuteropvang toe te laten op de markt.  
 
 
 
Den Helder, 29 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 
                                                                                                                                                                                     
4 In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle voorzieningen voor kinderopvang die aan de wettelijke 

eisen. Iedereen kan hierin zien welke voorziening door de gemeente is geregistreerd na een inspectie van de GGD. 


