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:

Sociaal Domein

Gevraagde beslissing:
1. vast te stellen van de beleidskaders : “Kansrijk opgroeien voor jonge kinderen, beleidskaders
peuter- en kinderopvang 2016”
2. vast te stellen van de Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016
Samenvatting:
Vanuit het rijk is de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen ingezet door de Wet
ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). Langedijk wil voor alle kinderen een
passend voorschools aanbod mogelijk maken en gaat over van subsidiering naar bekostiging van
ingevulde kindplaatsen die voldoen aan de wettelijke criteria. Het beleidskader bevat een visie op
vroeg- en voorschools aanbod en de bekostiging hiervan.
De verordening is de juridische grondslag voor de bekostiging van het vroeg- en voorschools aanbod.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
We gaan over naar kindplaats-gericht financieren. De basis hiervoor zijn de beleidskaders en de
verordening.
De verordening is noodzakelijk als wettelijke grondslag voor de verdeling van de gelden die we van
het rijk krijgen.

Aanleiding/vraagstelling:
Vanuit het rijk is door de Wet OKE een stap gezet in het gelijktrekken van de regels voor voorschoolse
voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). Deze harmonisatie van voorschoolse
voorzieningen heeft als gevolg gehad dat de bekostiging van kindplaatsen voor Voor- en
vroegschoolse Educatie (VVE) aan regels en voorwaarden is gebonden.
In Langedijk heeft deze stelselwijziging het effect gehad dat wij over gaan van prestatiesubsidiering
naar kindplaats-gericht financieren.
Voor het in stand houden van VVE, de bekostiging hiervan en de mogelijkheden van innovatie binnen
de jeugdzorg is dit document ook opgesteld.
Doordat we van subsidiering overgaan naar inkoop van kindplaatsen, is een verordening nodig om de
gelden die we van het rijk krijgen, te beschikken. De algemene subsidie-verordening is immers geen
basis meer.
Achtergrond
In Langedijk bestaat het basisaanbod uit evenveel uren opvang voor alle kinderen in de peuterleeftijd
en is er geen onderscheid in aanbod met of zonder een VVE-gecertificeerd programma. Kinderen die
dit nodig hebben krijgen de kans om meer dagdelen/uren peuteropvang te volgen en krijgen zo nodig
extra begeleiding. Op deze wijze worden alle kinderen gelijk voorbereid op de basisschool.
Visie beleidskader
Het jonge kind groeit op (mede) binnen het Integrale kindcentrum (IKC). De voorschool is fysiek
gevestigd binnen het IKC. Kinderen met een (taal)achterstand krijgen vanuit de gemeente een
aanbod. Alle eventuele zorg voor het jonge kind bieden we zo vroeg mogelijk (preventieve hulp) en
ook de ouders ondersteunen we zo nodig.
Belangrijkste wijzigingen
Per 1 januari 2017 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ook
de financieringsstructuur van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gelijk getrokken, zodat
ouders straks keuze hebben tussen peuteropvang (speelzalen) of kinderdagverblijf.
Er is sprake van marktwerking.
Voor de ouders die nu geen kinderopvangtoeslag ontvangen (éénverdieners), koopt de gemeente
kindplaatsen in.
Hierbij hanteren wij de VNG-adviestabel Ouderbijdrage peuterwerk 2016 en volgen hiermee dezelfde
richtlijnen als de belastingdienst.
De grootste wijziging is dat wij kindplekken gaan financieren op basis van bezetting en dus niet geen
subsidierelatie meer aangaan met de kinderopvangorganisaties.
Financiële gevolgen
Het plan van het rijk is dat de gemeente in 2016 middelen ontvangt om voor alle peuters 2 dagdelen
peuteropvang te bekostigen. Het bedrag van deze rijksbijdrage is nog onbekend. Het uiteindelijke
bedrag wordt ingezet ter dekking van dit voorstel.
De gemeente zet met het bekostigen van de VVE en SMI voor doelgroepkinderen preventief in, om
grote zorg/hulpvragen in de toekomst te reduceren en achterstanden bij het jonge kind zoveel mogelijk
te verminderen.
Wij nemen hierbij de vergoeding per uur die de belastingdienst hanteert, dat is in 2016 €6,89.
De kostenraming voor ingevulde kindplekken valt naar verwachting binnen het budget dat in de
begroting 2016 is opgenomen.
Hierna zijn in tabellen de kostenraming voor 2016 opgenomen en een vergelijk met het budget van
2015. Het basisaanbod van 135 is een inschatting van het aantal éénverdieners.
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Financieel overzicht:

uurprijs
basisaanbod 135
kinderen

€ 6,89
uurprijs

per dag
*6
€ 41,34
per dag
(4 uur)

per jaar *40

135 kinderen

€ 1.653,60
per jaar (40
weken)

schatting
raming kosten
ouderbijdrage
basisaanbod
27%

€ 223.236,00
extra
+400

€ 60.273,72

€ 162.962,28

Totaal 80
kinderen

extra VVE 60 kinderen

€ 6,89

€ 27,56

€ 1.102,40

€ 1.502,40

€ 90.144,00

extra SMI 20 kinderen

€ 6,89

€ 27,56

€ 1.102,40

€ 1.502,40

€ 30.048,00

Het budgetoverzicht begroting 2015 en 2016:
Budget
2015

Begroting
2016

€ 215.000,-

€ 170.000,-

Geraamd budget voor SMI

€ 40.000,-

€ 85.000,-*)

Extra VVE, geoormerkt

€ 27.000,-

€ 27.000,-

Totaal begroot budget

€ 282.000,-

€ 282.000,-

Inkoopbudget voor 2 dagdelen alle peuters
(te dekken uit rijksbijdrage)

*) aansluiting bij werkelijk gebruik van 2015
Voor de indicering van de VVE kinderen door de GGD voegen we € 7.000,- toe uit het
onderwijsachterstandenbeleid. Dit is incidenteel geld dat we ook nog in 2016 ontvangen.

Budgetverloop 2015 SMI
In 2015 verstrekken we al peuterplaatsen op basis van sociaal emotionele indicatie of ter
ondersteuning van gezinnen. Hiervoor is € 40.000,- begroot. Het blijkt dat dit bedrag niet toereikend is
en dat de mogelijkheid aan een behoefte voldoet. Het is een ondersteuningsmogelijkheid is die (ook
op termijn) duurdere zorg voorkomt. Dit kan opgevangen worden binnen het totaalbudget.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Met de peuterspeelzalen en de kinderopvang is over dit onderwerp overleg geweest. De cliëntenraad
heeft de beleidskaders ontvangen, maar nog niet kunnen adviseren.
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Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Monitoring budgetten 2016
In 2016 gaan we de budgetten en het gebruik van het SMI en het effect ervan monitoren en
evalueren. Immers het extra SMI aanbod voor kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig
hebben, valt binnen de preventieve jeugdzorg en heeft als doel verminderen en/of voorkomen van
zwaardere (duurdere) ondersteuning.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
1.
2.

Kansrijk opgroeien voor jonge kinderen; beleidskaders peuter- en kinderopvang 2016;
Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing.

Zuid-Scharwoude, 10 november 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer 60;

besluit:

1.
2.

de nota ‘Kansrijk opgroeien, beleidskaders peuter- en kinderopvang 2016’ vast te stellen;
de Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 15 december 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

