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Onderwerp 

Subsidieverordening peuteropvang gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de geharmoniseerde subsidieverordening peuteropvang gemeente West Betuwe; 

2. Gelijktijdig in te trekken de Verordening subsidie peuteropvang Neerijnen 2018 en de Verordening 

subsidie peuteropvang Geldermalsen 2018 

 

Inleiding 

Op basis van de Wet Harmonisatie voorschoolse voorzieningen zijn met ingang van 1 januari 2018 de 

peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht. Hierdoor gelden voor beide 

voorschoolse voorzieningen dezelfde kwaliteitseisen en financieringswijze. Door deze wetswijziging 

hebben Neerijnen en Geldermalsen eind 2017 een gelijkluidende verordening aan de raad aangeboden. 

Lingewaal had de voorschoolse voorziening reeds in 2015 geharmoniseerd en realiseerde de 

bekostiging op basis van nadere regels. 

 

In de bestuursafspraken tussen het Rijk en de VNG is als doel gesteld dat alle peuters de mogelijkheid 

hebben om naar voorschoolse voorziening te gaan. Het Rijk financiert mede de opvang van kinderen 

van werkende ouders in de voorschoolse voorzieningen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

financieel toegankelijk aanbod voor peuters en dan met name de peuters waarvan de ouders geen 

recht hebben op kinderopvangtoeslag.  

 

Zoals bij de meeste gemeenten wordt het voorschools aanbod via het zogenoemde ‘geld-volgt-kind-

systeem’ georganiseerd. Niet de organisatie wordt gesubsidieerd, maar er wordt een bedrag per uur 

per peuter betaald. Dit is gebaseerd op de kostprijs van het product peuteropvang in relatie tot het 

aantal uren per dagdeel x het aantal dagdelen per week x het aantal weken per jaar en volgens alle 

wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Landelijke wetgeving per 1 januari 2018; 

Bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG: Een aanbod voor alle peuters, juli 2016. 
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Beoogd effect 

Alle kinderen beginnen goed voorbereid aan het basisonderwijs, door het scheppen van een passend, 

toegankelijk voorschools aanbod van hoge kwaliteit. De voorwaarden en de berekeningswijze voor 

subsidiëring van de peuteropvang zijn geharmoniseerd. 

 

Argumenten 

1.1 De verordening regelt de harmonisering van de subsidiëring van de peuteropvang. 

In West Betuwe wordt peuteropvang aangeboden op 18 locaties door 7 organisaties. Op 11 locaties 

wordt ook voor- en vroegschoolse educatie (vve) geboden, voor peuters die extra ondersteuning nodig 

hebben. Als bijlage is een overzicht van de peuteropvangvoorzieningen toegevoegd. De voorwaarden 

en berekeningswijzen van de drie voormalige gemeenten zijn niet uniform. Met de vaststelling van de 

subsidieverordening peuteropvang West Betuwe wordt dit geharmoniseerd. 

 

2.2 De verordening is tot stand gekomen in overleg met de aanbieders van peuteropvang. 

De harmonisering is besproken met alle aanbieders van peuteropvang. De huidige regelingen zijn 

tegen het licht gehouden. De kaders en kwaliteitseisen uit de verordeningen van voormalige 

gemeenten  Geldermalsen en Neerijnen vormen de basis voor de geharmoniseerde verordening. De 

berekeningswijze van de subsidie volgt de systematiek van voormalige gemeente Lingewaal.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

De kosten voor de reguliere peuteropvang worden gedekt uit de gemeentebegroting. Er is € 336.628 

beschikbaar. De subsidie voor peuteropvang kan fluctueren. Ongeveer 20% van de kindplaatsen 

binnen de peuteropvang wordt bezet door een peuter waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag 

ontvangen. (Sterke) stijging of daling van dit percentage heeft gevolgen voor de hoogte van de 

subsidie. 

 

Uitvoering 

De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad. De 

subsidies voor 2020 worden gebaseerd op de nieuwe verordening.  

 

Planning 

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie 

Minstens tweemaal per jaar vindt overleg plaats met de aanbieders van peuteropvang.  De afspraken 

over subsidiëring zijn hierbij vast agendapunt. 
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Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

De berekeningswijze 

van de subsidie kent 

niet te beïnvloeden 

variabelen. 

De totale 

subsidie kan 

dalen of 

stijgen. 

Middel. Financieel 

voordeel of 

nadeel. 

Aannames worden zo 

reëel mogelijk gemaakt 

op basis van werkelijke 

aantallen en 

ervaringsgegevens. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019,   

 

besluit: 

 

1. de geharmoniseerde subsidieverordening peuteropvang gemeente West Betuwe vast te stellen; 

2. de Verordening subsidie peuteropvang Neerijnen 2018 en de Verordening subsidie peuteropvang 

Geldermalsen 2018 gelijktijdig in te trekken. 
 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/010, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


