Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering
Onderwerp:

Voorschoolse voorziening peuters

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Budgettair effect (x € 1.000)
Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)
Kapitaallasten (rente (2%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar
Overige) exploitatielasten

44

66

87

109

44

66

87

109

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
bijdrage derden
Te dekken
-

Algemene toelichting

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over
een aanbod voor alle peuters. Er gaan circa 40.000 peuters nu niet
naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken
wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een
voorschoolse voorziening te gaan.

Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te
realiseren voor de groep peuters zonder recht op
kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening
gaat.
In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de verdeel-sleutel
zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze middelen. Daarbij
wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine
gemeenten.
Conform het gestelde in de meicirculaire 2016 vindt voor 2016 en
2017 verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%),
bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen
(10%). Het streven is om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe
verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het doel door te
kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de
doelgroep van deze decen-tralisatie-uitkering valt. Tot die tijd
worden de bedragen voor 2018 en verder voorlopig verdeeld
overeenkomstig ondergenoemde verdeelsleutel.
De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters
bedraagt voor de gemeente Uden:
2016
21.849

2017
43.697

2018
65.546

2019
87.395

2020
109.244

2021
131.092

De jaartranche 2016 ad. € 21.849 is als financiële afwijking in de
2de afwijkingenrapportage 2016 opgenomen.

Uden is op dit moment bezig met de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. In het concept visiedocument en plan
van aanpak zijn als uitgangspunten en randvoor-waarden
opgenomen:

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

1.

In de Wet OKE staat dat gemeenten een dekkend aanbod van
VVE dienen te realiseren. Dit houdt in dat voor ieder kind dat
een VVE-indicatie heeft een VVE-plaats beschikbaar is. En niet
alleen in het peuter-speelzaalwerk, maar ook in de
kinderdagverblijven.
De (financiële) toegankelijkheid voor doelgroep-kinderen VVE
dient daarbij gewaarborgd te zijn.

2.

Alle doelgroepkinderen voor VVE doen mee aan VVE.
Dit geldt zowel voor de ouders van peuters met recht op
kinderopvang toeslag als voor de ouders van peuters zonder
recht op kinderopvangtoeslag.

3.

Alle VVE-locaties in Uden zijn onderdeel van de ontwikkelingen
binnen de harmonisatie.

De inzet van bovengenoemde middelen past binnen het
harmonisatie beleid van de gemeente Uden om via een actieve
inzet een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht
op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse
voorziening gaat.

