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ondenuerp; Reactie op uw advies omtrent peuteropvang Beemster 2019

Geachte mevrouw Glorie,

Dank voor het positieve advies dat we hebben mogen ontvangen van de adviesraad over de
harmonisatie van de Beemster peuteropvang. Fijn te lezen dat de toelichting op de stukken
op 2 juli 2018 door de beleidsambtenaren, als verduidelijkend is ervaren.

Middels deze brief reageert het college graag op uw vragen en opmerkingen die u in het
advies d.d.2l augustus 2018 naar voren brengt:

Subsidieplafond
Het minimumbudget geldt inderdaad ook voor Beemster, maar het volledige bedrag aan
OAB-middelen van € 64.000 komt pas in 2Q22 beschikbaar. Het bedrag wordt trapsgewijs
opgebouwd: in 2019 ontvangt de gemeente € 16.000, in 2020 € 32.000, in 2021 € 48.000 tot
€ 64.000 in 2022. Deze middelen zijn geoormerkt en kunnen uitsluitend besteed worden aan
dit beleidsterrein. Om die reden is het ook niet juist om het bedrag volledig aan
peuteropvang te besteden, want er wordt op verschillende wijze ingezet op
onderwijsachterstanden.Zo valt te denken aan schakelklassen en logopedie.

Het risico op overschrijding is minimaal. Al zouden we alle beschikbare plekken
peuteropvang bekostigen, dan nog is het budget toereikend.Tot2022 heeft gemeente
Beemster namelijk nog de beschikking over een decentralisatie uitkering Voorschoolse
voorziening peuters, zie ook: https://www.kinderopvanqtotaal.nl/hoe-wordt-de-60-milioen-
euro-verdeeld/.

Uren opvang
Die plannen zijn nog niet concreet, maar we houden de landelijke ontwikkelingen zeker in
de gaten. Dat is ook ondeniverp van het gesprek met de peuteropvang in Beemster. Voor
2Q19 zijn we vooral bezig om samen met de peuteropvang een WE- aanbod te realiseren,
waarbij de nadruk ligt op'doen wat nodig is'. Ook als dat betekent dat een kind 16 uren WE
nodig heeft. Dit maatwerk in het belang van de ontwikkeling van het kind wordt toegelicht in
de verordening.
Met deze maatregel geven we deels al invulling aan de plannen.
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Verpl ichtinge n su b sid ieo ntvanger
Forte streeft naar een warme overdracht van iedere peuter naar de basisschool aan de
hand van een overdrachtsformulier. Het formulier is in samenwerking met het ondenruijs
opgesteld. Dat doen ze al sinds de vestiging in Beemster.
Zeker als er aanleiding is om de peuter van een warme overdracht te voorzien, gebeurt dat
ook. Eventuele nieuwe peuteropvangaanbieders die subsidie aanvragen, zullen zich aan
deze verplichting moeten committeren.

Hopelijk heeft deze schriftelijke toelichting uw vragen voldoende beantwoord. We horen het
graag als er nog meer vragen zijn.

burgemeester en
Hoogachtend,

ouders van Beemster.
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