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Aan de raad

Inleiding  en probleemstelling  

In  gemeente Beemster (Middenbeemster en Zuidoostbeemster) hebben wij  twee 
peuterspeelzalen (PSZ) met in  totaal  64 peuterplaatsen van Stichting  Kinderopvang 
Beemster. De afgelopen jaren zijn  wij  voortdurend in  gesprek met SKB geweest over het 
verlagen van de subsidie voor de PSZ. Reden van deze gesprekken was een 
bezuinigingsopdracht  van de gemeenteraad op de subsidies en daarnaast  lag de kostprijs  van 
de PSZ van SKB hoger  dan het landelijke gemiddelde. De kostprijs  en subsidie per 
peuterplaats per jaar  was voor SKB als volgt:

- 2011 € 2.222,-  subsidie € 1.441,- (exclusief ouderbijdrage)
- 2012 € 2.011,- subsidie € 1.209,- (exclusief ouderbijdrage)
- 2013 € 1.804,- aanvraag subsidie € 1.184,- (exclusief ouderbijdrage)

In  vergelijking  met het landelijke gemiddelde is de kostprijs  van een peuterplaats bij  SKB 
hoog. Onderstaand de gegevens van SKB naast het landelijke gemiddelde. 

 2011 2012 2013 2010*

  Begroting Begroting MOgroep 1

Pedagogisch Medewerker   € 1.108,00  € 1.108,00  € 1.084,00  € 978,00 
Overhead  € 769,00  € 558,00  € 421,00  € 367,00 
Huisvesting  € 310,00  € 310,00  € 274,00  € 181,00 
Activiteitenkosten  € 35,00  € 35,00  € 25,00  € 40,00 
Totale  kostprijs  
peuter plaats

 € 
2.222,00  € 2.011,00  € 1.804,00  € 1.566,00 

*  de gegevens van het landelijke gemiddelde zijn  van 2010. Op dit  moment  is MOgroep bezig met een onderzoek op basis 
van de laatste gegevens.

Tot en met 2010 hebben wij  SKB voor de peuterspeelzalen een subsidie verleend op basis van 
het exploitatietekort.  Sinds 2011 verlenen wij  een subsidie op basis van de kostprijs  per 
peuterplaats. Hiermee hebben wij,  en ook SKB, inzichtelijk  gekregen waar de kosten voor de 
PSZ worden gemaakt.  SKB maakte naar verhouding veel kosten op de overhead. SKB heeft  
tot  subsidie 2012 meegewerkt  en meegedacht om de bezuiniging te behalen. In  vergelijking  

1 De MOgroep is de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn  &  Maatschappelijke Dienstverlening 
(W&MD).  De MOgroep behartigt  de belangen van de ondernemers in  W&MD  en treedt  op als 
werkgeversorganisatie. Met  ruim  900 leden, vertegenwoordigt  de MOgroep meer dan 80% van het veld van 
organisatie die werken in  Welzijn  &  Maatschappelijke Dienstverlening
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van de gegevens van 2013 en 2011 heeft SKB een bezuiniging van 54% gehaald op de 
overhead. 

In  het college van 27 maart  2012 is besloten SKB een extra  subsidie van € 10.000,- te 
verlenen voor het starten van een tweede peutergroep in  Zuidoostbeemster. De wachtlijst  
voor Zuidoostbeemster was heel lang. In  hetzelfde college van 27 maart  2012 is besloten de 
subsidie voor 2013 € 200,- per peuterplaats te bezuinigen. Dit  maakt  een subsidie per 
peuterplaats van € 1.009,- voor 2013. Echter, met deze subsidie verwacht  SKB in  2013 een 
exploitatietekort  van € 15.478,- op de PSZ. SKB heeft een subsidie van 
€ 75.766,- nodig om geen verlies te draaien. Bij  een subsidie zoals is aangekondigd zal de 
subsidie €60.288,- bedragen. 

SKB geeft aan dat zij  met de bezuiniging op de subsidie de peuterspeelzaal niet  kunnen 
exploiteren. Naar  aanleiding van de aangekondigde bezuiniging zijn  wij  in  gesprek gegaan 
met SKB. Het  verzoek van SKB om een subsidie zonder bezuiniging te verlenen of een 
besluit  te nemen waarmee er duidelijkheid  is voor de PSZ voor de komende jaren. Dit  kan 
ook betekenen de subsidie af te bouwen. Met  deze keuze geeft  SKB de gemeente  een 
dilemma: Peuterspeelzaalwerk  van SKB behouden  of afschaffen.

In  de gesprekken hebben wij  gekeken naar  de mogelijkheden om verder te bezuinigen binnen 
hun exploitatie. SKB heeft op dit  moment  twee pedagogische leidsters op één peutergroep 
staan. Op deze manier  maken zij  veel kosten op het gebied van de medewerkers. Een 
mogelijkheid  van bezuinigen is één leidster  op de groep. Echter  SKB ziet dit  niet  als een 
optie, daar zij  de kwaliteit  waar SKB om bekend staat,  wil  behouden. Hiermee maakt  SKB 
een bewuste keuze binnen hun organisatie om niet  te bezuinigingen op het personeel. 

SKB ontvangt  een ouderbijdrage van de ouders van de peuters. Op dit  moment  is deze € 62,- 
per maand 
(twee dagdelen in  de week). In  2013 bedraagt dit  € 63,- per maand. In  totaal  zijn  de 
inkomsten uit  de ouderbijdrage 34%. In  vergelijking  met andere PSZ-en in  de regio, zoals 
bijvoorbeeld gemeente Waterland waar ouderbijdrage tussen de 64% en de 100% ligt.  Één 
PSZ in  gemeente Waterland ontvangt  geen subsidie. SKB wil  de ouderbijdrage niet  
verhogen. In  Purmerend ligt  het voorstel om de ouderbijdrage vaststellen aan de hand van 
de inkomen van de ouders. 

Een samenwerking  met een omliggende organisatie houdt  SKB op dit  moment  af. Dit  heeft  
ook betrekking  tot  de bedrijfstak  kinderopvang. 

Toekomst  SKB
In  de gesprekken die wij  gevoerd hebben met SKB over het afschaffen van de subsidie PSZ 
hebben wij  gevraagd hoe de stichting staat  over hun toekomst. Hierbij  gaven zij  aan hier  nog 
niet  over te willen en te kunnen nadenken, daar er voor hen nog veel onduidelijk  is over de 
toekomst subsidie peuterspeelzaal, huur  en eventuele verbouwing kinderdagverblijf  Ootje 
Tontel. Op dit  moment  heeft  SKB een monopoliepositie in  de gemeente. 

SKB ziet binnen haar  eigen organisatie geen mogelijkheden om te bezuinigingen. Zij  legt het 
probleem terug bij  de gemeente: kom met meer subsidie (ipv € 60.288,- een subsidiebedrag  
van € 75.766,-) of wij  moeten stoppen met het exploiteren van het peuterspeelzaalwerk . Met  
het stopzetten van de subsidie aan SKB voor het peuterspeelzaalwerk  is het aannemelijk  dat 
de SKB stopt met het peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. De gemeente dient  naar  
alternatieven te kijken  voor het peuterspeelzaalwerk  en/of een VVE-aanbod in  Beemster. 
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Oplossingsrichting
Indien wij  besluiten SKB een subsidie te verlenen zonder bezuiniging, gaan wij  een 
precedent werking scheppen. 

Een peuterspeelzaal is een basisvoorziening waar  speelgelegenheid wordt  aangeboden aan 
kinderen in  de leeftijd  van twee en een half  jaar  tot  het tijdstip  waarop zij  kunnen 
deelnemen aan het basisonderwijs, met als doel om hun ontwikkeling  te bevorderen en hen 
samen te laten spelen. Een PSZ is geen opvang, het is een pedagogische voorziening.

Een opvoeding van een kind  vindt  niet  alleen thuis, maar  ook in  een groep plaats. Wanneer 
een kind  (2.5 tot  4 jaar) enkele dagdelen op een PSZ doorbrengt, heeft  dit  een positieve 
invloed op zijn  ontwikkeling.  Op de peuterspeelzaal leert  een kind  bijvoorbeeld samenwerken 
en rekening houden met andere groepsgenootjes; communiceren door middel van 
stemgebruik  en spelen. Daarbij  stimuleren de leidsters zelfstandig gedrag en geven de peuter  
zelfvertrouwen. Ook wordt  gewerkt  aan taalstimulering. Al  deze vaardigheden 
vergemakkelijken  de overgang naar  de basisschool. Achterstanden kunnen vroegtijdig  
gesignaleerd en bestreden worden. De meeste kinderen komen tweemaal per week, 
gedurende drie uur  per dag. De groep bestaat  (op de PSZ in  Beemster) uit  maximaal  16 
kinderen die worden geleid door twee gediplomeerde leidsters. Over het algemeen gelden de 
volgende beleidsuitgangspunten voor peuterspeelzaalwerk:  

- Het  draagt  bij  aan het voorkomen en opheffen van taalachterstanden.
- Het  draagt  bij  aan de voorbereiding op het basisonderwijs.
- Het  draagt  bij  de aan leefbaarheid van kleine dorpen.
- Het  speelt  een rol  in  de zogeheten vroegsignalering waardoor ‘problemen’ in  een vroeg 

stadium worden herkend en opgelost.

Wet Oke
In  2010 heeft het Rijk  de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit  en educatie (Oke) 
vastgesteld. Het  doel van de Oke wet is om voorschoolse voorzieningen te ontwikkelen. Het  
Rijk  wil  met de voorschoolse voorzieningen het volgende behalen;

- Voor alle kinderen kwalitatief  goede opvang in  peuterspeelzalen en kinderopvang, 
zodat de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot 

- Voor alle kinderen die het nodig hebben is een voorschoolse educatie (VVE) aanbod 
beschikbaar  

- Meer samenwerking  peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen 
- Kwaliteitseisen peuterspeelzalen meer in  lijn  met die van de kinderopvang 
- Peuterspeelzalen blijven toegankelijk  voor alle kinderen

VVE
Een gemeente is verplicht  een VVE-aanbod te hebben voor doelgroepkinderen in  de leeftijd  2 
tot  4 jarigen. Doelgroepkinderen zijn  de peuters en kleuters die in  het basisonderwijs een 
leerlinggewicht  hebben van 0,3 of 1,22. Het  doel van VVE is ervoor te zorgen dat deze 
doelgroepkinderen zoveel mee krijgen door VVE dat ze ‘gewoon meekunnen’ als ze naar  
groep 3 van het basisonderwijs gaan. Het  Rijk  en de gemeente dienen samen te werken in  
het ondernemen van acties om de kinderen met een taalachterstand op het gewenste 
taalniveau te krijgen. Gemeenten zijn  verantwoordelijk  voor het voorschoolse deel van de 

2 Gewicht  1.2: Een leerling met een ouder die een opleiding heeft  die niet  hoger is dan het basisonderwijs en/
of (v)so-zmlk.  Gewicht  0.3: een leerling met ouders die een opleiding hebben die niet  hoger is dan LBO/VBO, 
praktijkonderwijs  of VMBO basis of kaderberoepsgerichte leerweg. 
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VVE, schoolbesturen voor het vroegschoolse deel. De VVE kan uitgevoerd worden door het 
peuterspeelzaalwerk  of een kinderopvang-organisatie. De kwaliteitseisen van VVE zijn:

- twee beroepskrachten op één groep
- nascholing van leidsters
- gebruik  integrale programma’s
- aanbod van vier  dagdelen of 10 uur.  

Op dit  moment  heeft  Beemster geen VVE-doelgroepkinderen op de PSZ of kinderdagverblijf.  
Met  SKB is overeengekomen dat wanneer peuters in  aanmerking  komen voor het VVE-
aanbod, dat de peuter  met voorrang op de wachtlijst  van de PSZ wordt  geplaatst.  Op dit  
moment  kunnen peuters niet  meteen geplaatst  worden, daar er niet  meer dan 16 kinderen op 
een groep aanwezig mogen zijn. Het  personeel binnen SKB voldoet aan de opleidingseisen 
van de VVE. Wij  voldoen aan de wettelijke  plicht  als een eventueel doelgroepkind  een plek 
heeft. 

Alternatief  Kinderopvang
Indien de subsidie aan SKB voor het peuterspeelzaalwerk  wordt  afgeschaft, kunnen ouders 
die kinderen op de PSZ hebben zitten  gebruik  maken van een kinderopvangverblijf  of 
gastouder. Opvang in  een kinderdagverblijf  is bedoeld voor kinderen van 6 à 8 weken tot  4 
jaar. Meestal  zijn  dit  kinderen van ouders die werken of studeren. Het  afgelopen jaar  zijn  de 
kosten van de kinderopvang omhoog gegaan, daarnaast  is de vergoeding van het Rijk  
verlaagd. Een gevolg hiervan is dat  ouders de kinderopvang vervangen door goedkopere 
kinderopvang (opa en oma en/of gastouders). Om de peuters in  contact te brengen met 
andere kinderen kiezen de ouders sneller  voor een peuterspeelzaal.

Het  kinderdagverblijf  in  Beemster wordt  geëxploiteerd door SKB. De aanmeldingen voor het 
kinderdagverblijf  nemen af. SKB biedt  op dit  moment  alleen hele dagopvang aan. Zij  hebben 
twee jaar  terug onderzocht of het rendabel was om halve dagopvang te starten. Dit  was niet  
het geval. Op dit  moment  geeft SKB aan dat, mocht een ouder interesse hebben, halve 
dagopvang bespreekbaar is. 

Op dit  moment  maken twee ouders zowel gebruik  van de peuterspeelzaal en de kinderopvang 
bij  SKB. De overige peuters zullen, indien het besluit  valt  voor het afschaffen van de subsidie 
van de PSZ aan SKB, geen gebruik  meer kunnen maken van een pedagogische aanbod in  
Beemster.

Consequentie  geen PSZ Beemster  bevolking  
Peuters die gebruik  maken van de peuterspeelzaal zijn  veel al kinderen van ouders die geen 
gebruik  maken van kinderopvang. De ouders maken gebruik  van gastouderopvang of zij  
hebben een eigen bedrijf  aan huis (bv. agrarisch bedrijf). Kinderen die niet  meer naar een 
PSZ kunnen, bereiden zich minder  goed voor op het basisonderwijs. Hierbij  dient  gedacht te 
worden aan in  een kring  zitten, luisteren naar een juf, samen spelen. Eventuele 
achterstanden bij  kinderen worden later  opgemerkt.  

Indien de subsidie aan SKB voor PSZ-werk  wordt  afgeschaft,  is er geen voorziening voor 
kinderen in  de leeftijd  van twee tot  vier  jaar. De kinderen die op dit  moment  gebruik  maken 
van de PSZ krijgen in  de toekomst geen voorbereiding op het basisonderwijs. Hierbij  is er een 
risico aanwezig dat  taalachterstanden bij  kinderen, die buiten de doelgroepkinderen vallen, 
(te) laat  worden gesignaleerd. 
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Joan Streumer, directrice SKB, geeft aan dat  zij  verwacht  dat  er veel ophef ontstaat  door het  
afschaffen van de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk.  Een maatschappelijke voorziening 
voor kinderen valt  weg. SKB geeft aan dat  het een belangrijke voorziening in  de Beemster is 
waar jonge ouders elkaar  ontmoeten. 
Zij  zal de oudercommissie oproepen hun stem te laten horen. Tevens geeft zij  aan 
waarschijnlijk  gebruik  te maken van de mogelijkheid  om in  te spreken bij  de 
gemeenteraadsvergadering van 13 november as. Op 9 oktober jl.  hebben wij  een brief 
ontvangen van een bezorgde ouder.

De scholen van Beemster hebben d.m.v. een brief van 16 oktober jl.  hun bezorgdheid geuit  
over het eventueel gaan ontbreken van een peuterspeelzaal in  Beemster. 
Peuterspeelzaalwerk  levert  een positieve bijdrage in  de ontwikkeling  van de peuters. 

Na het deze besluitvorming dienen wij  een onderzoek uit  te voeren naar  het toekomstige 
peuterspeelzaalwerk  in  de Beemster. Hierbij  dienen wij  in  gesprek te gaan met de 
onderwijsaanbieders van Beemster en eventuele aanbieders van peuterspeelzaalwerk  in  de 
regio. Advies het bedrag € 28.031,20 (decentralisatie-uitkering  versterking  
peuterspeelzaalwerk)  te reserveren voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk  in  toekomst. 

Meetbare  doelstelling
Er  wordt  rechtmatig  subsidie verleend. Daarnaast  wordt  een besluit  waarmee de toekomst  
van het peuterspeelzaalwerk  in  Beemster  duidelijk  wordt.

Financiële  consequenties
De PSZ wordt  bekostigd door lokale middelen. De kosten van de exploitatie  van de PSZ 
wordt  gedekt  uit  de ouderbijdrage en  gemeentelijke subsidie. Als gemeente zijn  wij  niet  
verplicht  een peuterspeelzaal in  stand te houden, maar  wel voor wat  betreft  het VVE 
-aanbod, ook als wij  hier  geen subsidie van het Rijk  voor ontvangen. Gemeenten ontvangen 
van het Rijk  wel middelen om het peuterspeelzaalwerk  en het voorschoolse deel van VVE te 
financieren. 

Middelen voor de financiering van VVE werden in  2010 door het ministerie van OCW aan 
gemeenten uitgekeerd in  de vorm van een decentralistatie-uitkering.  Deze uitkering  aan de 
gemeenten is gebaseerd op de gewichtenregeling in  het basisonderwijs. De gewichtenregeling 
heeft het opleidingsniveau van de ouders als basis. De uitkering  wordt  berekend op basis van 
het schoolgewicht.  Beemster ontvangt  geen uitkering  hiervoor. Het  schoolgewicht  is de 
uitkomst  van de vermenigvuldiging van het aantal  leerlingen met het betreffende 
leerlinggewicht  minus de procentuele drempel van 6% van het feitelijke aantal  leerlingen. 
Indien het schoolgewicht  van alle scholen in  een gemeente boven de 11 is dan komt  de 
gemeente in  aanmerking  voor de decentralistatie-uitkering  voor de VVE. Wij  hebben een 
schoolgewicht  van – 10.89, dit  betekent  dat wij  niet  in  aanmerking  komen voor de uitkering.  
Met  het oog op de nog te bouwen nieuwbouwwijken,  ziet het er niet  naar  uit  dat het  
schoolgewicht  hoger zal worden. 

Daarnaast  zijn  er sinds 2010 extra  middelen beschikbaar  voor het peuterspeelzaalwerk.  Deze 
middelen zijn  bedoeld voor versterking  van de basisinfrastructuur  van het 
peuterspeelzaalwerk,  zoals verbeteringen op het gebied van leidster-kindratio, groepsgrootte 
en het opleidingsniveau van leidsters. Gemeente Beemster ontvangt  deze bijdrage van € 
28.031,20 als decentralisatie-uitkering  versterking  peuterspeelzaalwerk.  Vooralsnog is het 
niet  bekend wanneer deze uitkering  stopt. Tevens zijn  er geen financiële consequenties van 
de bijdrage, indien een gemeente geen PSZ subsidiëren.
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Financiële  gevolgen SKB
Indien SKB geen subsidie ontvangt  voor het PSZ-werk,  hebben zij  een groot negatief 
resultaat  voor het onderdeel PSZ. (SKB heeft  voor ieder onderdeel apart,  buitenschoolse 
opvang en kinderdagverblijf,  een eigen boekhouding.). In  2013 verwacht  SKB een verlies van 
€ 15.478,- met de aangekondigde bezuiniging. Indien SKB geen subsidie ontvangt, hebben zij  
een verlies van €75.766,-.

Kinderopvangtoeslag
Ouders van kinderen op een PSZ komen niet  in  aanmerking  voor de kinderopvangtoeslag. 
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van het Rijk  op de kosten van de kinderopvang. 
Deze toeslag bestaat  uit  twee delen: een vaste toeslag en inkomensafhankelijke toeslag. De 
inkomensafhankelijke  toeslag is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt  
(tot de maximum-uurprijs). De hoogte van dat  percentage is afhankelijk  van het gezamenlijk  
inkomen (niet  meer dan € 118.000,- per jaar), het aantal  kinderen in  het gezin dat gebruik  
maakt  van kinderopvang en de opvangkosten. De kinderopvangtoeslag is hoger naarmate 
het inkomen lager is.

Accommodatie
De PSZ in  Zuidoostbeemster zit  In  het MFC De Boomgaard. De ruimte  wordt  gebruik  voor 
zowel PSZ als Buitenschoolse Opvang (BSO) gebruikt.  De huur  die SKB in  de begroting heeft  
opgenomen is 
€ 4.219,-. Gemeente Beemster verhuurt  de ruimte  in  het MFC aan de BSO. Binnen de 
organisatie van SKB rekent  de BSO de 4.219,- aan de PSZ.

De PSZ in  Middenbeemster zit  bij  OBS de Blauwe Morgenster. SKB huurt  een ruimte  van de 
gemeente. Deze ruimte  wordt  voor zowel PSZ als BSO gebruikt.  Binnen de organisatie van 
SKB rekent  de BSO € 6.425,-  aan huur  door aan de PSZ. Tevens maken zij  gebruik  van een 
ruimte  van SPOOR. Deze ruimte  wordt  alleen gebruikt  voor BSO. Op dit  moment  heeft  SKB 
nog geen overeenkomst met SPOOR over deze ruimte.

Indien de PSZ door SKB niet  meer uitgevoerd wordt,  heeft  dit  geen gevolgen voor de 
inkomsten van de gemeente aangezien de BSO er nog steeds zit.  Het  zal voor SKB betekenen 
dat  de huur  geheel zal drukken op de BSO. SKB zal goed naar  hun eigen organisatie moeten 
kijken  om dit  te kunnen dekken, hierbij  dienen diverse financiële keuze gemaakt  te worden. 

Overige  consequenties
SKB heeft ons verzocht een besluit  te nemen over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk  
van SKB in  Beemster. Op dit  moment  (subsidie aanvraag 2013) zit  SKB, qua kosten, € 238,- 
per peuterplaats hoger dan het landelijke gemiddelde. SKB ziet binnen haar  eigen 
organisatie geen mogelijkheden om te bezuinigingen. Zij  legt het probleem terug bij  de 
gemeente: kom met meer subsidie (ipv € 60.288,- een subsidiebedrag van € 75.766,-) of wij  
moeten stoppen met het exploiteren van het peuterspeelzaalwerk . Met  het stopzetten van de 
subsidie aan SKB voor het peuterspeelzaalwerk  is aannemelijk  dat  de SKB stopt  met het 
peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. De gemeente dient  naar  alternatieven te kijken  voor het 
peuterspeelzaalwerk  en/of een VVE-aanbod in  Beemster. 
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Bij  het maken van ons advies hebben wij  de volgende mogelijkheden overwogen.
1. SKB een subsidie van € 75.766,- verlenen voor het peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. 

Hiermee behoudt men het huidige peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. SKB draait  
geen verlies op de peuterspeelzaal. De komende jaren krijgt  SKB geen bezuiniging. 
Zij  dienen de kosten van een peuterplaats naar het landelijke gemiddelde te brengen. 
Het  VVE-aanbod blijft  behouden. De gemeente dient  te onderzoeken waar de 
financiële middelen zijn  voor het dekken van het tekort  op het subsidieplafond. 

2. SKB een subsidie van € 60.288,- verlenen voor het peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. 
Hiermee behoudt je het huidige peuterspeelzaalwerk  in  Beemster. De SKB krijgt  de 
bezuiniging zoals deze van te voren is aangekondigd bij  hen. SKB draait  een verlies 
van ruim  € 15.000,- op de peuterspeelzaal. De komende jaren krijgt  SKB geen 
bezuiniging meer. Zij  dienen de kosten van een peuterplaats naar  het landelijke 
gemiddelde te brengen. Het  VVE-aanbod blijft  behouden.

3. Het  subsidieverzoek van SKB afwijzen en het peuterspeelzaalwerk  in  2013 af 
bouwen. We stoppen met het subsidiëren van regulier  peuterspeelzaalwerk  na een 
datum in  overleg met SKB. De VVE-doelgroep wordt  ondergebracht  bij  de 
Kinderopvang, aan de ouders wordt  een hogere inkomensafhankelijke  eigen bijdrage 
gevraagd. In  een brief aan de Tweede Kamer  van minister  van Bijsterveldt,  d.d. 4 
maart  2011, stelt  de minister  dat  alleen ouders van doelgroepkinderen 
gecompenseerd hoeven te worden voor de ouderbijdrage, dus niet  alle kinderen die 
VVE volgen.

4. Het  peuterspeelzaalwerk  wordt  in  afgeslankte vorm voortgezet. Hierbij  kan gedacht 
aan in  zowel Zuidoostbeemster als in  Middenbeemster één peuterspeelgroep. Één 
groep komt  twee dagdelen naar  de PSZ. De subsidie wordt  hiermee € 37.883,-. De 
mogelijkheid  van VVE blijft.  Overwogen kan worden een hogere eigen bijdrage voor 
ouders in  te voeren om zo de kosten voor de gemeente te drukken via een lagere 
subsidie aan de aanbieder. Daarbij  dient  dan wel rekening gehouden te worden met 
de toegankelijkheid  voor de doelgroepkinderen. Een nadeel van deze keuze is het feit  
dat  er een hele lange wachtlijst  komt.  Peuters kunnen soms niet  geplaatst  worden op 
de PSZ voordat  zij  vier  zijn  geworden. 

5. We stoppen met het subsidiëren van twee pedagogische medewerkers op de 
peutergroep. Een consequentie hiervan is dat de VVE-doelgroepkinderen niet  
geplaatst  kunnen worden op een PSZ. Een VVE-groep dient  twee pedagogische 
leidsters te hebben op één groep. De subsidie wordt  hiermee 
€ 51.446,-. Er  dient  een alternatief  gevonden te worden voor het VVE-aanbod, hieraan 
zijn  tevens kosten verbonden.

6. We stoppen met het subsidiëren van twee pedagogische medewerkers op drie 
peutergroepen. Op één peutergroep worden twee leidsters behouden. De subsidie 
wordt  hiermee € 54.848,-. 

7. Het  subsidieverzoek van SKB afwijzen en het peuterspeelzaalwerk  door SKB in  2013 
af bouwen. In  de toekomst de bijdrage van € 28.031,20 (decentralisatie-uitkering  
versterking  peuterspeelzaalwerk)  te reserveren voor eventuele nieuwe initiatieven op 
het gebied van peuterspeelzaalwerk  en voor kinderen die in  aanmerking  komen voor 
een VVE-aanbod. De VVE-doelgroep wordt  ondergebracht  bij  de Kinderopvang, aan 
de ouders wordt  een hogere inkomensafhankelijke  eigen bijdrage gevraagd.

Monitoring  evaluatie
Naar  aanleiding  van  het  besluit  zal  een  plan  van  aanpak  ontwikkeld  worden  over  de 
toekomst van het peuterspeelzaalwerk  en het VVE-aanbod. 
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Voorgesteld  besluit
Akkoord  te  gaan  met  optie  7;  Het  subsidieverzoek  van  SKB  afwijzen  en  het  
peuterspeelzaalwerk  door  SKB  in  2013  af  bouwen.  In  de  toekomst  de  bijdrage  van  € 
28.031,20  (decentralisatie-uitkering  versterking  peuterspeelzaalwerk)  te  reserveren  voor 
eventuele nieuwe initiatieven op het gebied van peuterspeelzaalwerk  en voor kinderen die in  
aanmerking  komen  voor  een VVE-aanbod.  De VVE-doelgroep wordt  ondergebracht  bij  de 
Kinderopvang,  aan  de  ouders  wordt  een  hogere  inkomensafhankelijke  eigen  bijdrage 
gevraagd.  

Communicatie
Stichting  Kinderopvang ontvangt  een beschikking  met hierin  het besluit.
Tevens dienen de scholen van Beemster  op de hoogte gebracht  te worden over de toekomst  
van de peuterspeelzaal. 
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