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1. Het college legt de volgende zaken ter vaststelling voor aan de raad:
a. De notitie ter invulling van de Wet Oké
b. De specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk 2011
2. Het college zet de subsidie aan de huidige twee peuterspeelzaalorganisaties in 2011 voort op de voet van de
subsidie in 2010 tot aan het moment van overgang naar de kinderopvang.
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Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
In Juli 2010 is de Wet Oké (Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) aangenomen. De
wet heeft betrekking op de voorschoolse (speelzaalwerk en kinderopvang) en vroegschoolse (eerste
jaren van de basisscholen) voorzieningen in de gemeente.
De wet stelt kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk die sterk lijken op de eisen voor
kinderopvang van peuters (twee- en driejarigen). Daarnaast draagt de wet aan de gemeente op om
invulling te geven aan educatie voor peuters.
Centraal staat de vraag hoe de gemeente invulling zal geven aan de Wet Oké.
Apart vraagstuk is hoe de overgang van peuterspeelzaalorganisaties naar de kinderopvang
plaatsvindt.
Bestaand beleid
Het huidige beleid richt zich op de instandhouding van een aanbod van peuterspeelzaalwerk in alle
dorpskernen. De gemeente stelt daarvoor subsidie en accommodaties beschikbaar.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Qua inhoud biedt Wet Oké mogelijkheden om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen te
verbeteren en inhoud te geven aan een educatief aanbod voor peuters.
Qua budget komt er naast het bestaande subsidiebudget een nieuwe specifieke uitkering voor de
educatieve aspecten van de Wet Oké.
Het is verder van belang dat de huidige peuterspeelzaalorganisaties de zaken bestuurlijk eigenlijk niet
meer aankan en op korte termijn (in de loop van 2011) de activiteiten gaan beëindigen. Het is dan
hoogst gewenst om een alternatief aanbod voorhanden te hebben.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
a. Invulling Wet Oké
Beoogd resultaat is een invulling van de Wet Oké die past bij de lokale mogelijkheden van
Wormerland. Die invulling is als volgt aangepakt. Er is een interne oriëntatie geweest op de invulling
van kwaliteit en educatie en er is overleg gevoerd met de spelers in het veld: de peuterspeelzalen, de
kinderopvang, de basisscholen en de jeugdgezondheidszorg. Dat is uitgemond in bijgevoegde notitie
met als titel “Samen vooruit: gemeentelijk beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen in
Wormerland”.
De notitie beschrijft de ontwikkelingen rond de wet Oké en de voorschoolse voorzieningen en geeft
oplossingen voor de lokale invulling Wormerland voor de nabije toekomst. Met die invulling blijft
peuterspeelzaalwerk behouden en kan met bestaand budget de nodige kwaliteitsverbetering tot stand
komen.
De hoofdlijnen van de invulling in Wormerland zijn als volgt:
• Door de kosten van peuterspeelzaalwerk voor werkende ouders onder te brengen onder het
kinderopvangregime (de kinderopvangtoeslag), kan de gemeente bestaand subsidiebudget
geheel richten op kinderen van niet-werkende ouders en op kwaliteitsverbetering.
•

Speelzaalwerk gaat in alle dorpskernen aangeboden worden door professionele
kinderopvangorganisaties met twee professionele leidsters per groep van 16 kinderen.

•

Opvangkinderen en speelzaalkinderen komen in een ongedeelde voorschoolse voorziening. Deze
voorziening wordt aan scholen verbonden.

•

Alle kinderen –- zowel speelzaalkinderen als opvangkinderen -- volgen in Wormerland samen een
programma voor voorschoolse educatie.

•

De jeugdgezondheidszorg verwijst taalrisicokinderen (waar thuis niet of nauwelijks Nederlands
wordt gesproken) en kinderen die in een kwetsbare opvoedingssituatie verkeren gericht door naar
de voorschoolse voorziening.

•

De gemeente subsidieert 2 dagdelen van elk 3 uur per week en 10 uur per week voor
taalrisicokinderen.

•

De ouders betalen eenzelfde ouderbijdrage als in 2010: € 2,46 per uur.

•

De gemeente subsidieert speelzaalkinderen tegen de maximum kostprijs conform de regeling voor
de kinderopvangtoeslag (€ 6,36 per uur) minus de ouderbijdrage.

•

De gemeente bekostigt bouwkundige aanpassingen in gemeentelijke accommodaties en in
scholen die volgens de eisen van de kinderopvang noodzakelijk zijn wegens het onderbrengen
van de voorschoolse voorziening.

Het voorstel is om de notitie en de nieuwe subsidieregeling ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
b. Overgang naar de kinderopvang
Opzet is dat de peuterspeelzaalorganisaties hun activiteiten beëindigen en overdoen aan de
kinderopvang. Dat kan pas nadat de raad het voorliggende beleidskader heeft vastgesteld en het kan
dus niet naadloos per 1 januari 2011 gebeuren. In overleg met de betrokken organisaties is gekozen
voor een overgangstermijn van circa drie maanden. In die tijd kan de kinderopvang zich
organisatorisch en administratief voorbereiden. In die tussentijd moet het peuterspeelzaalwerk
voortgaan. Dat kan alleen door de huidige subsidieregeling te blijven toepassen.
Het voorstel is om de huidige subsidieregeling in de overgangstermijn in 2011 toe te passen op de
voet van de subsidie 2010.
Conceptbesluit
3. Het college legt de volgende zaken ter vaststelling voor aan de raad:
a. De notitie ter invulling van de Wet Oké
b. De specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk 2011
4. Het college zet de subsidie aan de huidige twee peuterspeelzaalorganisaties in 2011 voort op de voet
van de subsidie in 2010 tot aan het moment van overgang naar de kinderopvang.

Bevoegdheid
De raad stelt het budget en het beleidskader (notitie en de subsidieregeling) vast.
Het college verstrekt subsidies en geeft uitwerking aan de beleidsnotitie.
Communicatie
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering is sprake van ambtelijk overleg en bestuurlijk overleg
met de organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
De organisaties verzorgen zelf de communicatie naar de ouders van peuters over de aankomende
wijzigingen.
Beslag op middelen
het voorgestelde beleid is budgetneutraal.
De benodigde subsidie is berekend op € 126.000,-. De subsidiering en de bekostiging van extra
uitvoeringsmaatregelen vindt plaats uit het beschikbare subsidiebudget ad € 118.815,- en het
specifieke budget voor onderwijsachterstanden ad € 30.000,-.
Kosten van aanpassing van accommodaties moet plaatsvinden binnen beschikbaar komende
middelen uit huurinkomsten. Kosten en baten moeten nog worden geïnventariseerd.
Naast financiële middelen zal sprake zijn van ambtelijke inzet voor de uitwerking van het beleid en de
afwikkeling van de subsidierelatie met de peuterspeelzalen.
Tijdpad/procedure
Nadat de raad het beleidskader en de subsidieregeling heeft vastgesteld, kunnen de
peuterspeelzaalorganisaties hun activiteiten onderbrengen bij kinderopvangorganisaties. Naar
verwachting is daarvoor drie maanden tijd nodig. In die tijd zal het college de subsidie aan de
speelzaalorganisaties voortzetten. Vervolgens wordt de nieuwe subsidieregeling in praktijk gebracht.

Er wordt een educatief beraad ingesteld van de betrokken maatschappelijke organisaties met
ambtelijke ondersteuning. Dat beraad bereid invulling voor van de voor- en vroegschoolse educatie.
Ambtelijk worden de noodzakelijke aanpassingen van de accommodaties geïnventariseerd.
Evaluatie
Over de uitvoering van het nieuwe beleid wordt verslag gedaan aan college en raad.

