35-2018 Vragen n.a.v. de raadsmededeling 128-2018
beantwoording toezegging RTG 4-12 Najaarsnota - gebruik
subsidieregeling peuteropvang 2018.

Bovenstaande raadsmededeling heeft ons een duidelijk beeld gegeven van de
situatie van april 2018. Dank daarvoor.
Dit beeld geeft aan dat het beleid van de gemeente betreffende de nieuwe
peuteropvang geen extra drempels opwerpt voor de mensen die reeds gebruik
maakten van de peuterspeelzaal om dit te blijven doen. Dit is positief en suggereert
een ander beeld dan het krantenartikel: “Peuteropvang lijdt onder ´belastingangst´
ouders” dat donderdag 6 december in de Gelderlander stond schetst.
Echter bij deze meting bestonden de nieuwe regels slechts drie maanden.
Verder blijkt uit de gegeven cijfers dat 381 peuters van de in totaal 494 peuters
gebruik maken van de peuteropvang. Het rijk, maar ook de gemeente heeft al eens
het doel uitgesproken om aan 100% van de peuters peuteropvang te bieden, zodat
ze allemaal de voordelen van vroeg en voorschoolse educatie mogen ervaren.
Nu ligt dit percentage slechts op 77%. En 9% maakt van geen enkele vorm van
opvang gebruik.
Op dit moment hebben wij nog de volgende vragen betreffende peuteropvang
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•

•

•
•

•

kan het college beamen dat de doelstelling in de gemeente Aalten is om 100%
van de peuters de voordelen van vroeg en voorschoolse educatie te laten
ervaren?
Wat wordt gedaan om zoveel mogelijk ouders de voordelen van vroeg en
voorschoolse educatie te laten inzien, zodat zoveel mogelijk peuters naar de
peuteropvang gaan?
Wat wordt gedaan om de kinderopvangtoeslag en de gemeentelijke
subsidieregeling peuteropvang onder de aandacht te brengen van de mensen,
zodat een ieder bekend is met de daadwerkelijke kosten van de
peuteropvang?
Is het college bereid om de gegevens per 1 april 2019, zodra die bekend zijn,
op te vragen en in een raadsmededeling aan de raad kenbaar te maken?
Ziet de gemeente mogelijkheden om het aantal uren peuter-plus en de
leeftijdskaders op te rekken voor kinderen die in een isolement leven en zo
passend maatwerk te leveren voor deze kinderen? Denk bijvoorbeeld aan
kinderen uit anderstalige gezinnen, die nog niet geïntegreerd zijn.
Op welke manier houdt de gemeente bij het toekennen van de
subsidieregeling rekening met de uitkomsten van de Minima Effect
Rapportage uitgevoerd door het Nibud? Dus met de gezinnen met een
inkomen tot 130% die moeilijk rond kunnen komen?

Alvast hartelijk dank voor de antwoorden.
Namens het CDA,
Trudi Zeevalkink en Zelma van Alstede

