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ALDUS VASTGESTELD 26 MEI 2011
Peuterwerk in en na 2011
Voorstel: akkoord gaan met de notitie Peuterwerk in en na 2011.
De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) verplicht gemeenten om
het peuterspeelzaalbeleid te heroverwegen. Peuterspeelzalen moeten voldoen aan wettelijke
vereisten. Daarnaaast geldt voor de gemeente Doetinchem dat de twee organisaties te maken
hebben met een terugloop in het aantal deelnemende peuters. De subsidierelatie met de
twee uitvoerende organisaties is niet gelijk.
Beide organisaties hebben de beleidsnotitie ontvangen. De Stichting Peuterspeelzaal Huppel-Inn
ziet onder voorwaarden mogelijkheden om met ingang van 1 september 2011 volgens de
nieuwe subsidiemethode en -uitgangspunten te gaan werken. De Stichting Peuterspeelzalen
Yunio (sinds april 2010 onderdeel van Stichting Kinderopvang Humanitas) heeft moeite met de
nieuwe uitgangspunten.
Stichting Peuterspeelzaal Huppel-Inn
Deze stichting wordt gevormd door een vrijwillig bestuur. De peuterspeelzaalactiviteiten
worden uitgevoerd door professionele beroepskrachten. Ouders betalen een vast bedrag per
maand.
Het bestuur vindt vooral de overgang naar een inkomensafhankelijke ouderbijdrage erg
moeilijk. De vrijwillige bestuursleden ontmoeten ouders van peuters op het schoolplein en bij
andere (maatschappelijke) voorzieningen. Zij voelen zich bezwaard om ouders naar het
inkomen te vragen. Op basis van de voorstellen in de beleidsnotitie zijn alleen de inkomensgegevens van ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen interessant. De andere ouders
betalen de kostprijs en ontvangen van de Belastingdienst een deel terug.
Om de administratieve aanpassingen in goede banen te kunnen leiden, heeft het vrijwillige
bestuur, in ieder geval tijdelijk, professionele ondersteuning nodig. De gemeente kan hiervoor
in ieder geval tot 1 januari 2012 een financiële tegemoetkoming bieden. Bij de werving van de
administratieve kracht zal de stichting ook meewegen in hoeverre de kandidaat het
vertrouwen van ouders kan krijgen.
De stichting heeft ons verzocht om de regie te nemen wat betreft de communicatie met de
ouders. In samenspraak met de organisatie kunnen wij deze taak uitvoeren. Ze vraagt een
vergunning voor peuteropvang aan. De GGD zal de organisatie en de ruimtes van de stichting
controleren. De verbouwing van de keuken die al was afgesproken, wordt hierin meegenomen.
Op basis van het advies van de GGD beoordelen wij in hoeverre het pand moet worden
aangepast om aan de vereisten te voldoen. Over de bekostiging van deze eventuele
aanpassingen maken wij afspraken met het bestuur.
Stichting Peuterspeelzalen Yunio (onderdeel van de Stichting Kinderopvang Humanitas)
Begin april 2011 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Raad van
Bestuur van Humanitas, de financieel directeur en wethouder Van der Meijs met een ambtelijk
vertegenwoordiger. Kinderopvang Humanitas heeft verklaard moeite te hebben met:
a. het voorstel om ook andere organisaties een subsidie te bieden voor peuteropvang voor
peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen;
b. de beoogde kostprijs per peuterplaats.
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Ad a
De stichting wil van de gemeente het alleenrecht op subsidie voor peuterplaatsen.
Het voorstel voor de beleidswijziging houdt rekening met de vrije keuze van ouders voor een
organisatie en een locatie voor peuteropvang. Mede door de Wet OKE heeft de kinderopvang
een plaats gekregen in de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Ook kinderdagopvang
moet zich mede gaan richten op de stimulering van de ontwikkeling van kinderen en dus ook
op afstemming en overdracht met het basisonderwijs. Door het aangaan van een subsidierelatie met kinderdagopvang kan de gemeente meer toezicht houden op de vereisten van de
Wet OKE. Bovendien verplicht deze wet gemeenten om subsidie beschikbaar te stellen voor
vve-peuters die van de kinderdagopvang gebruikmaken.
Ad b
Stichting Kinderopvang Humanitas brengt naar voren geen peuterplaatsen te kunnen bieden
voor de beoogde kostprijs. Ze heeft dit uitgewerkt in een brief. Hierover zullen wij nader
overleg voeren.
Procedure
Wij werken de beleidswijzigingen samen met de Stichting Peuterspeelzaal Huppel-Inn verder
uit. Per 1 september 2011 wordt de stichting volgens de nieuwe methode gefinancierd.
Wij gaan opnieuw in overleg met de Stichting Humanitas. Op basis van dit overleg bepalen wij
of de huidige subsidiesystematiek per 1 september kan worden aangepast of verlengd zou
moeten worden.
Financiën
a. De Stichting Peuterspeelzaal Huppel Inn kan in aanmerking komen voor subsidie vanaf
1 september 2011 volgens de nieuwe systematiek. Bovendien kan de organisatie een
tegemoetkoming krijgen voor professionele administratieve ondersteuning voor de
realisatie van de gewijzigde financiering.
De verlening van beide budgetten past binnen begrotingspost 66500202.01 Peuterspeelzalen 2011.
b. Met de Stichting Peuterspeelzalen Yunio zullen wij nog nader overleg voeren over de
bepaling van de subsidie.
Naar aanleiding van uw vragen in de beeldvormende raadsbijeenkomst van 11 mei 2011
hebben wij nadere informatie over dit onderwerp voor u ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

DRS. H.J. KAISER

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Peuterwerk in en na 2011 en met
overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
akkoord te gaan met de notitie Peuterwerk in en na 2011.
Aldus besloten in zijn vergadering van 26 mei 2011,

, griffier

, voorzitter

