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PROGRAMMA/ TAAKVELD

Onderwijs
Onderwijs

Onderwerp

: Vrijval subsidieregeling Peuteropvang (POV)

Betreft

: FCL 44800141 / ECL 42133

Oorzaak afwijking:
Op 6 juli 2017 is de harmonisatie van de peuteropvang door de gemeenteraad behandeld, waaronder
de vernieuwde beleidsregel peuterspeelzaalwerk, de nieuwe financieringsvoorwaarden Peuter Opvang
(POV) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VvE). Ook heeft de gemeenteraad besloten het beschikbare
budget subsidie peuterspeelzalen voor 3 jaar te bevriezen (2018 tem 2020). Na deze 3 jaar zal e.e.a.
worden geëvalueerd, waarna de definitief benodigde structurele middelen kunnen worden bepaald.
Bij de programmabegroting 2020 is vooruitlopend op de evaluatie een bijgestelde raming opgesteld
en is het beschikbare budget met structureel € 300K verlaagd.
In 2020 wordt daarbovenop nog een onderschrijding van het budget van € 150K verwacht. Vooralsnog
incidenteel, omdat op basis van de huidig beschikbare informatie geen betrouwbare raming van het
structureel benodigde budget opgesteld kan worden. Zo wordt er een toename van het aantal statushouders verwacht, waarbij jonge gezinnen gebruik zullen maken van de gemeentelijke peuteropvang
regeling. De cijfers voor 2021 worden medio november 2020 verwacht. Het is daarom de verwachting
dat eerst bij de begrotingsnotitie 2022 de benodigde structurele middelen kunnen worden bepaald.
Coronamaatregelen:
Het Rijk heeft besloten om kinderopvanglocaties te sluiten voor de periode 16 maart tem 7 juni 2020
in verband met het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn opgeroepen om de rekening voor de opvang
te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van kinderen welke gebruik
maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische
indicatie. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgt voor het betalen van
de eigen bijdrage in deze periode. Daar waar ouders een kinderopvangtoeslag van het Rijk ontvangen
en sprake is van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, zal het Rijk deze vergoeding voor haar
rekening nemen. Aanvullende regelingen op gemeentelijk niveau voor Peuteropvang (POV), Vroeg- en
voorschoolse educatie (VVE) en Sociaal medische indicaties (SMI) dienen lokaal door de gemeenten zelf
uitgewerkt te worden.
Met het besluit van 15 september 2020 heeft het College d.m.v. een aanvullende gemeentelijke
regeling hieraan uitvoering gegeven. De extra kosten voor deze aanvullende regeling worden geraamd
op € 10K, waarvoor de gemeente volledig wordt gecompenseerd middels een incidentele verhoging van
de algemene uitkering (decentralisatie-uitkering).
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