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Beantwoording aanvullende vragen CDA over bereik subsidieregelingen
peuteropvang

Aanleiding:
Naar aanleiding van de behandeling van de Najaarsnota 2018 in de RTG Bestuur en Financiën heeft
de fractie van het CDA een vraag gesteld over het gebruik van de gemeentelijke subsidieregelingen
peuteropvang 2018. Deze vraag is middels raadsmededeling nr. 128-2018 beantwoord. Dit antwoord
heeft tot aanvullende vragen geleid die de CDA-fractie schriftelijk ter beantwoording heeft voorgelegd.
Met deze raadsmededeling worden deze aanvullende vragen beantwoord.

Inhoud Mededeling:
Vraag 1:
Antwoord:

Vraag 2:

Antwoord:

Vraag 3:

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?
Overeenkomstig de wettelijke verplichting volgens artikel 167 van de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO) is ons Onderwijs Achterstanden Beleid er inderdaad op
gericht een zo groot mogelijk aantal peuters met een (dreigende) (taal-)
ontwikkelingsachterstand met een concreet voorschools educatie-opvangaanbod te
bereiken. De gemeente moet hiervoor voldoende VVE-aanbod bieden (art. 166 WPO).
Hiervoor geldt echter dat daadwerkelijke deelname een vrijwillige keus van de
betreffende ouders blijft.
Wat wordt gedaan om zoveel mogelijk ouders de voordelen van voor- en
vroegschoolse educatie te laten inzien, zodat zoveel mogelijk peuters naar de
peuteropvang gaan?
De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorgorganisatie
Yunio zien in principe alle peuters in onze gemeente via het consultatiebureau.
Onderdeel van het gesprek is de vraag of het kind van een vorm van voorschoolse
opvang gebruik maakt. Indien dit niet het geval is wordt navraag gedaan naar de
redenen voor de ouders om hiervan af te zien en de ouders, zeker bij een
geconstateerd risico op een ontwikkelingsachterstand, aangemoedigd toch deelname
aan peuteropvang te overwegen. Middels deelname van Yunio aan het OABbeleidsoverleg wordt de JGZ-organisatie van de noodzakelijke (gemeentelijke)
informatie voorzien om eventuele belemmeringen weg te kunnen nemen. De
gemeentelijke subsidieregelingen peuteropvang en instrumenten uit het gemeentelijk
armoedebeleid maken hier onder meer onderdeel van uit. Daarnaast vindt er met alle
verpleegkundigen van Yunio twee keer per jaar een ambtelijk overleg plaats, waarbij
er over alle mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de peuteropvang informatie
wordt uitgewisseld en afspraken worden gemaakt.
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?
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Antwoord:

Maatschappelijke partijen die in aanraking komen met kinderen in de leeftijdsgroep 2
tot 4 jaar worden, zoals hiervoor al aangegeven, actief geïnformeerd over de
mogelijkheden eventuele kinderopvang meegefinancierd te krijgen vanuit de
Belastingdienst respectievelijk de gemeente. Ook onze jeugd- en bijstand-consulenten
zijn hiervan uiteraard op de hoogte. Naast deze informatieverstrekking op persoonlijk
niveau staan achtergrond, mogelijkheden en criteria van de gemeentelijke
subsidieregeling als alternatief voor de kinderopvangtoeslag ook op onze
gemeentelijke website vermeld.

Vraag 4:

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?
Uiteraard.

Antwoord:
Vraag 5:

Antwoord:

Vraag 6:

Antwoord:

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.
De gemeente Aalten hanteert al een ruimere leeftijdscategorie (2 tot 4-jarigen dan wel
tot het tijdstip waarop gestart wordt in het primair onderwijs) dan de
harmonisatiewetgeving voorschrijft (2½ tot 4 jarigen). Dit is ingegeven door de
ervaring dat het in sommige gevallen (uit preventief oogpunt) raadzaam is een jong
kind al eerder te kunnen laten profiteren van peuteropvang. Dat geldt ook al voor het
maximum aantal opvanguren binnen het voorschoolse educatie-programma (12 in
plaats van 10 uur per week). Zoals u mogelijk bekend is, wordt dit aantal uren
ingaande 2020 wettelijk verruimd naar 16 uur per week. Over de praktische invulling
hiervan zijn wij, net als op landelijk niveau, nog in gesprek met de
kinderopvangpartijen. Elementen als de belastbaarheid van de individuele peuter
spelen hierbij ook een rol.
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?
De subsidieregelingen peuteropvang gaan, net als de landelijke
kinderopvangtoeslagtabel, uit van een verplichte eigen ouderlijke bijdrage. (De helft
van het VVE-programma wordt overigens volledig door de gemeente bekostigd).
Deze ouderbijdrage bedraagt (ingaande 2019) voor de gezamenlijke verzamelinkomens tot maximaal € 24.610 per jaar slechts 4% van de kinderopvangkosten. De
gemeentelijke subsidieregelingen peuteropvang kennen, net als de
kinderopvangtoeslag, zodoende geen tegemoetkoming in de eigen (ouder)bijdrage
voor inkomens tot 130% van het van toepassing zijnde sociaal minimum en vormt
daarvoor dan ook geen categoriale voorziening. Wel bestaat er de mogelijkheid in het
kader van ons armoedebeleid via maatwerk in voorkomende gevallen middels
bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet tegemoet te komen in de
ouderbijdrage voor kinderopvang.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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