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Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2011 
 
Onderwerp:                      Beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang  
                                         gemeente Tynaarlo’ 
Portefeuillehouder:           dhr. L. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: mevr. A. Bolding- Postma 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 872 
E-mail adres:                    a.bolding-postma@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:      Vaststellen beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk en  
                                          kinderopvang gemeente Tynaarlo’  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Beleidskader 'harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Tynaarlo' (bijgevoegd) 
-   Inspraaknotitie (bijgevoegd) 
 
 
TOELICHTING 
 
Inleiding 
De terugloop van het aantal peuters dat de peuterspeelzaal bezoekt evenals het nieuwe wettelijke kader 
(Wet OKE) geeft aanleiding voor een visie en kader om richting te geven wat we in Tynaarlo willen met 
de voorschoolse voorzieningen en welke subsidiesystematiek we hierbij gaan hanteren. Het college heeft 
in de raadsvergadering van 25 januari  het  beleidskader teruggenomen en op basis daarvan zijn 
gesprekken gevoerd met betrokken organisaties. Dit heeft geleid tot voorliggend (herzien) beleidskader.  
Het beleidskader geeft een richting aan wat we in Tynaarlo willen met de voorschoolse voorzieningen en 
welke subsidiesystematiek we hierbij willen gaan hanteren. 
Uitgangspunt is dat we met de reguliere peuterspeelzalen de komende jaren gaan toewerken naar 
peuteropvang en dat bestaande budgetten leidend zijn. Het beleidskader geeft de mogelijkheid om naast 
peuterspeelzalen en kinderopvang ook peuteropvang te realiseren in de gemeente Tynaarlo. SKID 
kinderopvang is na de zomervakantie 2011 een pilot peuteropvang gestart waarin voorliggend 
beleidskader wordt getoetst aan de praktijk. Eind november wordt de eerste stand van zaken 
gerapporteerd aan de Gemeente Tynaarlo. 
 
In de raadsvergadering van 25 januari 2011 zijn twee amendementen ingediend. Het beleidskader is door 
het college teruggenomen.  
Ingediende amendementen: 
In dit amendement wordt voorgesteld om ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
aanspraak laten maken op een gesubsidieerde peuterplaats binnen een reguliere peuterspeelzaal zolang 
er niet of onvoldoende peuteropvang gerealiseerd is in kernen waar nu nog een peuterspeelzaal is. 
 
In dit amendement wordt voorgesteld om de opheffingsnorm van een bestaande peuterspeelzaal vast te 
stellen op 8 in plaats van 16. Dit betekent dat pas wanneer de ondergrens van 8 peuters is bereikt, de 
peuterspeelzaal in aanmerking komt voor sluiting. 
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1) In voorliggend beleidskader wordt voorgesteld om met de bestaande peuterspeelzalen de komende 
jaren toe te werken naar peuteropvang. Dit betekent dat ouders aanspraak kunnen maken op een 
gesubsidieerde peuterplaats binnen de reguliere peuterspeelzaal. In de pilot peuteropvang word 
voorliggend kader getoetst om te kijken hoe we het beste door kunnen ontwikkelen richting 
peuteropvang. 
 
2) Trias kan akkoord gaan met de voorgestelde opheffingsnorm van 8 peuters per peuterspeelzaal 
binnen het genoemde subsidiebedrag voor 2012. Dit betekent dat peuterspeelzaalgroepen worden 
gesloten wanneer een groep onder de 9 peuters komt. 
 
Wat is er nu veranderd t.o.v. het vorige beleidskader? 
Het vorige kader stelde voor om per 1 januari 2012 over te gaan naar peuteropvang. In dit kader wordt 
voorgesteld om de bestaande peuterspeelzalen open te houden en de komende jaren toe te werken naar 
peuteropvang. Voor zowel peuterspeelzaalwerk als peuteropvang wordt een nieuwe subsidiesystematiek 
voorgesteld. 
 
Kort samengevat kunnen we de afgelopen periode constateren dat:  
- het huidige aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt zich dit jaar stabiliseert (het is onduidelijk 

wat er volgend jaar zal gebeuren) en dat er in de kernen Eelde, Zuidlaren, Zeijen en Vries nog 
steeds ruime vraag is naar peuterspeelzaalwerk 

- Veel peuterspeelzalen in de kleine kernen (waarvoor peuteropvang in eerste instantie was bedoeld) 
zijn gesloten  

- Het moeilijk is voor kinderopvang om capaciteit vrij te maken voor realisatie peuteropvang 
- Peuteropvang op dit moment een veel duurdere variant  (kostprijs) lijkt dan peuterspeelzaalwerk 

en/of kinderopvang 
- Peuteropvang een flinke hoge(re) eigen bijdrage van ouders vraagt  
- Peuteropvang middels een pilot goed getest moet worden voordat er iets gezegd kan worden over 

(on)mogelijkheden in de Gemeente Tynaarlo. 
 
De door de raad ingediende amendementen, veelvuldig overleg met betrokken partijen en nieuwe 
inzichten hebben geleid tot een herzien beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in 
de Gemeente Tynaarlo’ en de pilot peuteropvang in het dorp Tynaarlo. De werkgroep harmonisatie is 
akkoord met het herziene kader.  
 
Vervolgprocedure 
Inspraak 
Het beleidskader heeft van begin september t/m 20 oktober ter inspraak gelegen. Gedurende de 
inspraakperiode is er 1 reactie gekomen vanuit de vrijwilligers/ouders van de peuterspeelzaal Peuterneus 
in Zeijen. Deze leidt tot  een kleine tekstuele aanpassing in het beleidskader. Zo wordt de 
peuterspeelzalen in de grote kernen vervangen door de kernen (waar nu nog een peuterspeelzaal is) te 
weten Vries, Eelde, Zuidlaren en Zeijen.  
Het nu voorliggende  beleidskader kan nu definitief worden vastgesteld. 
 
Pilot 
Vragen over capaciteit, uurprijzen en kosten voor ouders worden getoetst in de pilot. De pilot levert 
peuteractiviteiten die gericht zijn op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren voor peuters. We gaan 
de haalbaarheid van het beleidskader toetsen aan de praktijk, zodat we weten wat de (on)mogelijkheden 
zijn. We zijn tevreden wanneer peuterspeelzaalwerkactiviteiten/ peuteractiviteiten geïntegreerd zijn 
binnen peuteropvang de pilot. De pilot loopt van september 2011 t/m december 2012. Eind 
november/begin december rapporteert SKID kinderopvang de eerste cijfers, gegevens en ervaringen 
terug aan de gemeente. Deze rapportage wordt aangeboden aan het college.  
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2012 
Tezamen met het werkveld zal in 2012 gewerkt worden aan uitvoeringsregels en een 
samenwerkingsovereenkomst,waarin zaken als de te leveren kwaliteit, signalering en toeleiding worden 
vastgelegd. De uitvoeringsregels worden ter vaststelling aangeboden aan het college. 
 
Financiële consequenties 
De financiën voor het beleidskader zijn voor 2012 eenmalig kostendekkend (conform ingediende 
amendementen) en vanaf 2013 en verder is het gemeentelijk budget leidend. Het beschikbare budget is  
€ 81.786. 
 
Adviezen 
Dit beleidskader is tot stand gekomen met inbreng van drie kinderopvangorganisaties: Trias, SKID en 
villa kakelbont, waarvan Trias tevens het peuterspeelzaalwerk verzorgt. Vooruitlopend op de nieuwe 
wetgeving zijn begin 2010 alle kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzaalwerk aanbieder 
uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Hieraan is vervolg gegeven en hebben er meerdere 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Stamm cmo heeft de gemeente hierbij ondersteuning geboden. Ook de 
WMO adviesraad is in het traject geïnformeerd. 
 
Gevraagd besluit 
 
Vaststellen beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Tynaarlo’ 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 
 


