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Het  college van burgemeester en wethouders stelt  u voor om in  te stemmen met bijgaand 
raadsvoorstel.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
Beemster.

H.N.G. Brinkman  
burgemeester 

E. Kroese-Vrolijks
secretaris

Samenvatti ng voorstel  :
In  gemeente Beemster (Middenbeemster en Zuidoostbeemster) hebben wij  twee peuterspeelzalen 
(PSZ) met in  totaal  64 peuterplaatsen van Stichting  Kinderopvang Beemster. In  het  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 
ziet binnen haar  eigen organisatie geen mogelijkheden om te bezuinigingen. Zij  legt het probleem 
terug bij  de gemeente: verleen het volledige tekort  als 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. 

Gevraagd  besluit:
Akkoord gaan met optie 7; het subsidieverzoek van SKB afwijzen en het peuterspeelzaalwerk  
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 (doelgroep)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.  
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