
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 26 januari 2021 

Registratienummer : 2021/IN004 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Instandhoudingsbijdrage peuteropvang 

 

 

Onderwerp  

Instandhoudingsbijdrage peuteropvang. 

 

Kennisnemen van 

De ontwikkelingen rond uw bezuinigingsbesluit over de instandhoudingsbijdrage peuteropvang. 

 

Inleiding 

In uw vergadering van 5 november 2020 heeft u als bezuinigingsmaatregel besloten de 

instandhoudingsbijdrage peuteropvang stop te zetten. Deze bijdrage is op aanvraag beschikbaar voor 

kleine locaties voor peuteropvang (met maximaal 8 kindplaatsen). Dit zijn de locaties in Opijnen, 

Rhenoy en Spijk. Bij het maatschappelijk effect in de toelichting op de groslijst is opgenomen dat er 

een kans bestaat dat de opvangorganisaties niet meer in staat zijn de betreffende locaties open te 

houden. De peuters moeten dan uitwijken naar een andere verder weg gelegen locatie of gaan niet 

meer naar de peuteropvang.   

Om dit te voorkomen wordt met ingang van 2021 de instandhoudingsbijdrage ten laste gebracht van 

de doeluitkering ter bestrijding van onderwijsachterstanden. 

 

Kernboodschap 

Door de instandhoudingsbijdrage ten laste te brengen van voornoemde doeluitkering wordt en de 

bezuiniging  geëffectueerd en blijven de kleinere locaties voor peuteropvang behouden. 

Een van de doelen van het onderwijsachterstandenbeleid is om het de peuteropvang voor zoveel 

mogelijk peuters bereikbaar te houden. Het aanwenden van een deel van de doeluitkering om de 

peuteropvang in kleine kernen in stand te houden is dan ook legitiem. Bovendien biedt de 

doeluitkering de komende twee jaar nog voldoende financiële ruimte.  

 

Consequenties 

De voorzieningen voor peuteropvang in de kleine kernen blijven behouden. 

 

Financiën 

De bezuiniging ad € 15.000 kan per direct worden ingeboekt op de begrotingspost peuteropvang. 

 

Communicatie 

De betrokkenen organisaties voor peuteropvang worden hierover geïnformeerd. 

 

Vervolg 
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De doeluitkering ter bestrijding van de onderwijsachterstanden is beschikbaar tot 2023. Over de 

periode daarna is nog niets bekend. Mocht de situatie vanaf 2023 anders worden, dan wordt u hierover 

geïnformeerd. 

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


