
 

  

 

Adviesraad Sociaal Domein 
 
Middenbeemster, 21 augustus 2018 
 
Aan:    College van B&W Beemster, t.a.v. de heer J.R.P.L. Dings  
Onderwerp:  Peuteropvang gemeente Beemster 2019 
 
Geacht College, 
 
De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is per 01 januari 2018 in werking 
getreden. Deze wet regelt dat het peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt en 
zodoende ook wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders krijgen hierdoor 
recht op kinderopvangtoeslag. De rol van de gemeente verandert hierdoor, omdat zij niet meer (of 
minder) voor deze groep een financieel toegankelijk voorschools aanbod hoeft te verzorgen. De 
gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie voor 
doelgroepkinderen (geïndiceerde kinderen) en voor kinderen, waarvan de ouders niet in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoeslag.  
 
Naar aanleiding van de wetswijziging heeft de adviesraad het verzoek ontvangen om advies uit te 
brengen over de volgende beleidsstukken:  

- Besluit subsidiehoogte peuteropvang 2019 versie 02 augustus 2018; 
- Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019 versie juni 2018; 
- Toelichting bij de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019 

versie 04 juni 2018.  
 
De adviesraad heeft bovengenoemde stukken gelezen en is er inhoudelijk overleg geweest met de 
betrokken beleidsambtenaren, mevrouw Saskia de Vries en Siebine Bollen-Dijkstra op 02 juli 2018. Zij 
hebben ons helder en duidelijk voorgelicht over de problematiek en een verduidelijking gegeven met 
betrekking tot de verschillende begrippen.  
 
Advisering 
 
De adviesraad geeft een positief advies af ten aanzien van bovengenoemde beleidsstukken. Zij heeft 
echter wel een aantal vragen/ opmerkingen: 
 

- Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor peuteropvang voor 2019 bedraagt € 52.400,- en het subsidieplafond voor 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) bedraagt de maximale rijksbijdrage voor OAB-middelen 
(onderwijsachterstanden beleid) voor gemeente Beemster, volgens artikel 1 van het Besluit 
subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019. Maatwerk (betreft extra opvanguren, bovenop de 
standaard) wordt uit beide plafonds gesubsidieerd.   
 
Op 15 maart 2018 heeft de minister Slob met de kamer gesproken over de keuzes die gemaakt 
moeten worden rond de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Uit de brief van minister 
Slob d.d. 26 april 2018 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal blijkt dat alle 
gemeenten een minimumbudget van € 64.000,- ontvangen.  
 
Betekent dit dat er een maximaal subsidieplafond van is € 52.400,- plus € 64.000,-?  
 
 

http://adviesraadsociaaldomein-rheden.nl/wp-content/uploads/2016/05/Advies-Update-meerjarenbeleidsplan-re-integratie-2016-2018.pdf#page=1
http://adviesraadsociaaldomein-rheden.nl/wp-content/uploads/2016/05/Advies-Update-meerjarenbeleidsplan-re-integratie-2016-2018.pdf#page=1


 

 
 
 
 
Als het subsidieplafond niet toereikend is, wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van 
binnenkomst van de aanvragen totdat het plafond is bereikt. Is er een risicoanalyse beschikbaar voor 
de gemeente Beemster, wat het risico op overschrijding is? Wat gebeurt er dan met de geïndiceerde- 
en maatwerk kinderen?  
 

- Uren opvang 
Conform artikel 2 van het Besluit, bedraagt de uren peuteropvang 7 uur per week, 40 weken per jaar. 
Minister Slob heeft al aangegeven dat de uren voorschoolse educatie moeten worden uitgebreid, van 
10 naar 16 uur per week. Hier is in de onderwijsachterstandsmiddelen vanaf 2019 wel al rekening 
mee gehouden. Van gemeenten wordt hierdoor gevraagd om ook met hun beleid ‘toe te groeien’ 
naar een aanbod van 16 uur en zo mogelijk tussenstappen te bedenken om daar in 2022 uit te 
komen. Pas dan kunnen zij het gemeentebeleid definitief vaststellen1. 
 
Heeft gemeente Beemster een plan, hoe zij dit willen gaan uitvoeren en op welke termijn? 
 

- Verplichtingen subsidieontvanger 
In artikel 8 leden 2 en 3 van het Besluit staat dat peuters die gebruik hebben gemaakt van VVE of 
maatwerk warm worden overgedragen naar het primair onderwijs, daarvoor wordt in ieder geval een 
gesprek gevoerd tussen aanbieder, ouders en school (leerkracht). Het geregistreerd kindercentrum 
dat peuteropvang aanbiedt, werkt samen met het jeugdteam, jeugdgezondheidszorg en andere 
partners om preventie en zorg te bieden aan de peuters die het nodig hebben.  
 
Hoe wordt dit vormgegeven? Worden er afspraken gemaakt met de geregistreerde kindercentra? 
 
Als er nog vragen zijn of als u een nadere toelichting zou willen dan is de adviesraad sociaal domein 
graag bereid met u in gesprek te gaan. 
 
De adviesraad sociaal domein ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijk groet, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 
 
M. Glorie 
 

                                                           
1 https://www.buitenhek.nl/minister-slob-maakt-keuze-voor-herverdeling-rijksbijdrage-
onderwijsachterstanden-ruimte-voor-een-snellere-start  
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