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Notitie Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (ter
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Onderwerp
Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Gevraagd besluit
Een bedrag van € 39.178,, structureel beschikbaar stellen voor subsidie van peuters, van alleen,
en geen verdienende ouders, die de peuteropvang bezoeken.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij willen hiermee bereiken dat alle peuters van alleen, en geen verdienende ouders, financieel in staat zijn de
peuteropvang te bezoeken.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. Voor die tijd
moet duidelijk zijn welke regeling de gemeente treft voor de alleen, en geen verdiende ouders.
Wat ging er aan vooraf
Op 1 januari 2018 moeten alle peuterspeelzalen zijn geharmoniseerd tot peuteropvang. Zij vallen dan onder de
Wet Kinderopvang. De nieuwe wet het houdt volgende in:
, Het gelijkschakelen van de kwaliteitseisen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
, Het gelijkschakelen van de financieringsstructuur voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Door de nieuwe wet worden peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang en gaan vallen onder de Wet
Kinderopvang.
Na de harmonisatie geschiedt de financiering van peuteropvang van tweeverdienende ouders door het Rijk, via
de kinderopvangtoeslag (dit was de gemeente). De alleen, of geen verdienende ouders kunnen geen beroep
doen op de kinderopvangtoeslag. Hiervoor moet de gemeente een regeling ontwikkelen. Deze regeling heeft
het college op 28 november jl. vastgesteld. De regeling is opgenomen in de notitie Harmonisatie kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk gemeente Tynaarlo
Aan deze regeling zijn financiële consequenties verbonden. Aan u daarom het voorstel om het benodigde
budget beschikbaar te stellen.

Hoe informeren we de inwoners?
De betrokken organisaties: kinderopvang en schoolbesturen zijn via een inspraakoverleg, geïnformeerd en
hebben hun zienswijze kunnen inbrengen. Deze zienswijze zijn in een inspraaknotitie weergegeven en hebben
geleid tot de definitieve notitie Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 28 november is
vastgesteld door het college van B&W.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De regeling treedt in werking op 1 januari 2018.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor het onderwerp Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ontvangt de gemeente een
doeluitkering van het Rijk. Bij de perspectievennota 2016 is opgenomen dat “deze doeluitkering verwerkt wordt
als bijstelling op het begrotingsresultaat, omdat het hier gaat om algemene middelen. Tegelijkertijd nemen we
wel een PM,post op, omdat de kosten hiervoor niet inzichtelijk zijn”. Het gaat hierbij om een structureel budget
waarbij, afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal ouders dat hiervoor in aanmerking komt, de
ouderbijdrage het ene jaar hoger is dan het andere jaar. De regeling betreft een open einde regeling.
Voor stimulering deelname aan voorschoolse voorzieningen is het budget wat van het Rijk wordt ontvangen ook
bedoeld. Op dit moment zijn de kosten van het beleid om zoveel mogelijk kinderen deel te laten nemen aan
peuteropvang hiervoor nog niet bekend. Voor dit deel blijven de kosten op PM staan.
Als, zoals voorgesteld wordt in dit voorstel, gebruik wordt gemaakt van de kostprijsbenadering en we gaan uit
van 50 kinderen dan komen we uit op € 112.560,, aan structurele lasten vanaf 2018 (er wordt berekend op
basis van peuterplaats). De eigen bijdrage van de ouders wordt bepaald over het uurtarief van de
belastingdienst (€ 7,18 in 2017) , waarbij het verschil tussen het uurtarief en de kostprijs berekening 100% voor
rekening komt van de gemeente. Uitgaande van een gemiddelde eigen bijdrage van 30%, is de eigen bijdrage €
25.848. Het saldo van de totale last en de eigen bijdrage á € 86.712 wordt beschikbaar gesteld in de vorm van
een subsidie aan de kinderopvang organisaties die een aanvraag hebben ingediend.
Taakstelling
In de begroting 2015 zijn ombuigingen opgenomen voor de periode 2015 – 2018. Deze voorgestelde
ombuigingen hebben wij destijds opgenomen om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen realiseren. Eén
van deze ombuigingen is een ombuiging op het peuterspeelzaalwerk. Het betreft een structurele taakstelling
van € 53.000 vanaf in 2017 maar duidelijk gekoppeld aan de harmonisatie van de kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. Deze taakstelling wordt meegenomen in dit voorstel.
Dekking

Lasten
Nieuw beleid
Taakstelling peuterspeelzaalwerk
Totaal lasten
Dekking
4403500 jeugd tot 12 jaar
4403550 Subsidiepeuterspeelzalen
4601800 Bijdrage Noordermaat +
kinderopvang
4601510 Integraal jeugdbeleid
Totaal
Restant ten laste van Algemene Dienst

2018

2019

2020
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€ 53.000
€ 139.712
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€ 15.423

€ 64.577

€ 15.423
€ 64.577

€ 15.423
€ 64.577

€ 14.475

€ 14.475

€ 14.475

€ 6.059
€ 100.534
€ 39.178

€ 6.059
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€ 6.059
€ 100.534
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Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 11
Betreft: Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van B&W van 28 november 2017;

Overwegende dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk de gemeente een regeling moet treffen voor alleen en geen verdienende ouders;
Gelet op artikel op artikel 149 Gemeentewet;

B E S L U I T:
Een bedrag van € 39.178,, structureel beschikbaar te stellen voor subsidie van peuters, van
alleen, en geen verdienende ouders, die de peuteropvang bezoeken.

Vries, 19 december 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

