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Harmonisatie peuteropvang: 2018 is overgangsjaar

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zo'n 130 peuters spelen en leren dagelijks met leeftijdsgenootjes op de locaties van de
Beemster kinder- en peuteropvang (voorschool). Kleine kinderen worden spelenderwijs
voorbereid op de basisschool, in het bijzonder op de peuteropvang. Om die reden zi¡n ze
belangrijk voor't kind en zijn we blij dat deze vorm van opvang bestaat.
Deze peuterpartners zijn ook een belangrijke schakel in de onbelemmerde ontwikkellijn van
het jonge kind. Veel professionals die met kleine kinderen werken, kunnen al een
behoorlijke inschatting geven van de verdere ontwikkeling van kinderen. Hun kennis en
ervaring is waardevol en helpt ons in de aanpak van (mogelijke) ontwikkelachterstanden.

N ieuwe harmonisatiewet
2018 is het jaar waarop de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk én de
Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang, in werking treden. De harmonisatiewet maakt dat
de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen gelijk zijn aan die van de kinderopvang dat 2-
verdieners kinderopvangtoeslag (KOT) kunnen aanvragen voor de opvanguren op de
peuteropvang. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de KOT, moet de
gemeente een compensatieregeling in het leven roepen, omdat peuteropvang anders te
duur is. Gemeenten kiezen verschillende vormen van harmonisatie, zo kan de gemeente
kiezen voor inkoop (aanbesteden) of subsidiëren.

Subsidie of aanbesteden
Voor Beemster is aanbesteden ook overwogen, maar mede basis van het advies van
Buitenhek is het in de praktijk geen optie. lmmers, de ouder bepaalt waar het kind naartoe
gaat, de situatie van het kind bepaalt wat er nodig is en de professionals hebben de kennis
om per kind de inzet te bepalen. Aanbesteden, oftewel bekostiging van 'het stoeltje'
heeft een aantal grote nadelen:
- we hebben onvoldoende grip op de werkelijke behoefte aan peuteropvang, omdat we

'het stoeltje'financieren en niet het kind.
- we stimuleren de peuteropvang niet om 'het stoeltje' ook daadwerkelijk te vullen, want

hij is al betaald.
- we zetten de markt op slot, omdat'de stoeltjes' op voorhand worden vergeven.
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Om grip te houden op de werkelijke behoefte, ouders de keuzevrijheid te geven,
peuteropvang te stimuleren hun stoeltjes te vullen en het kind te kunnen bieden wat het
nodig heeft, is subsidie de meest geschikte optie voor Beemster. Subsidie mag na
harmonisatie enkel nog op basis van een geld-volgt-kindmethodiek om staatsteun te
voorkomen.

ln Beemster is de peuteropvang jaren geleden al geharmoniseerd, maar de subsidiëring van
de gemeente nog niet. Om de peuteropvang in stand te houden zal een passende
bekostiging plaats moeten vinden per peuter. We laten ons hierbij adviseren door Buitenhek
Consultancy, die aljarenlang veel gemeenten, de VNG en het ministerie van Onderwijs
adviseert over de harmonisatie.

2018 is overgangsjaar
Tegelijkertijd wil de gemeente de harmonisatie aanwenden om een aantal maatschappelijke
vraagstukken op te pakken, zoals de wachtlijsten van de opvang. Hierdoor hebben veel
peuters nog geen plek op een voorschool - dit noemen we non-bereik - en zo missen ze
een stuk voorbereiding op de basisschool.
Het college heeft ervoor gekozen om 2018 te bestempelen als overgangsjaar, gezien de
complexiteit van de wettelijke verandering en de keuzes die daarmee mogelijk
samenhangen. Hierbij ontvangt de peuteropvang op dezelfde basis subsidie als in 2017 ,

zodat de bedrijfsvoering geen hinder ondervindt en peuters - en hun ouders - zeker zijn van
opvang.
Tijdens het overgangsjaar gaan we de harmonisatie gezamenlijk vormgeven. We streven
hierbij naar een wijze die goed is voor de peuters, met een passende bekostiging voor de
opvang en tegelijkertijd ruimte biedt voor ons huidige non-bereik.

2019 en daarna
Door 2018 als overgangsjaar te bestempelen, komt de peuteropvang niet in gevaar: de
financiën zijn gedekt. Aangezien de subsidie op dezelfde basis wordt verleend, hoeft de
subsidieverordening nog niet te worden aangepast.
ln 2018 gaat de gemeente samen met de aanbieders van de peuteropvang de harmonisatie
vormgeven, waarbij we de ervaringen in 2018 meenemen. Gezamenlijk wordt een passende
bekostiging opgezet voor de jaren erna: hier moet ook de subsidieverordening op worden
aangepast. U wordt hierover op de hoogte gehouden.
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