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gemeentelijke subsidieregelingen peuteropvang 2018

Aanleiding:
In de RTG Bestuur en Financiën van 4 december 2018 heeft de fractie van het CDA gevraagd of de
ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag ook daadwerkelijk gebruik maken van
de gemeentelijke subsidieregelingen peuteropvang. Hierop is geantwoord dat er geen signalen zijn
dat dit niet het geval is. Toegezegd is dat dit nader zal worden bekeken op basis van beschikbare
gegevens. Hierover zal de gemeenteraad per raadsmededeling worden geïnformeerd.

Inhoud Mededeling:
Door de jeugdgezondheidszorgorganisatie Yunio (o.m. consultatiebureau) wordt jaarlijks in april
geïnventariseerd hoeveel peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening (dagopvang of
peuteropvang bij een kinderopvangorganisatie). Dit betreft zowel de reguliere peuters als de peuters
met een (dreigende) (taal-)ontwikkelingsachterstand in het kader van de voorschoolse educatie (VVE)
op basis van het onderwijsachterstandenbeleid. De wijziging in de financiering van de peuteropvang,
op basis waarvan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een beroep kunnen
doen op een gemeentelijke subsidie, is in werking getreden per 1 januari 2018. Vergelijking van de
cijfers van april 2017 en april 2018 zou dus een beeld op kunnen leveren van de gevolgen van de
gewijzigde financieringswijze voor het gebruik van de peuteropvangvoorziening.

april 2017
Totaal peuters
regulier
Totaal peuters
VVE

463

453

38

41

Peuteropvang regulier

Totaal

april 2018

349

347

Peuteropvang VVE

34

34

Speciaal onderwijs /
Medisch
Kinderdagverblijf
Gastouderopvang

3

3

31

49

Informele opvang

31

17

Geen opvang

53

44

501

501

494

494
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Uit de voorgaande tabel kan geconcludeerd worden dat het aantal peuters dat van een voorschoolse
voorziening (reguliere peuteropvang en VVE-opvang) gebruik maakt voor en na de wettelijke
harmonisatie per 1-1-2018 vrijwel gelijk is gebleven. Ten opzichte van het totaal aantal in aanmerking
komende peuters is het gebruik van peuteropvang procentueel zelfs licht gestegen van 76,5% naar
77,1%. Het percentage peuters dat van geen enkele vorm van opvang gebruik maakt daalt van 10,6%
naar 8,9%. Het aantal VVE-peuters dat (nog) geen gebruik maakt van het ruimere voorschools
educatie-aanbod stijgt licht van 4 (10,5%) naar 7 (17%). Navraag vanuit Yunio leert ons dat de kosten
vanuit de eigen bijdrage geen reden zijn voor het non-gebruik. Door ruim 70% van de ouders wordt
aangegeven dat men het VVE-programma qua aantal dagdelen nog te intensief vindt voor de
betreffende peuter of hun peuter hiervoor nog te jong vindt.
Kortom, de ouders van de peuters die tot 1 januari 2018 de peuterspeelzaal bezochten hebben ook
per 1 januari 2018 het gebruik van peuteropvang voortgezet. Diegenen die voor de financiering
daarvan geen beroep konden doen op kinderopvangtoeslag hebben nagenoeg allemaal gebruik
gemaakt van de gemeentelijke subsidieregeling. Volgens een voorzichtige raming betreft het in dit
laatste geval circa 10% van alle ouders die peuteropvang afnemen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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