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Onderwerp

subsidieregeling peuterspelen: evaluatie en aanpassing

Gevraagde beslissing

1. De subsidieregeling voor peuterspelen uit te breiden met de
volgende onderdelen:
a. Uitbreiding van de doelgroep met opgroeirisicokinderen;
b. Verruiming van het aanbod voor de oudste peuters uit
de doelgroepen van 10 naar 13 uur per week;
c. Verruiming van het aanbod voor de overige oudste
peuters van 6 naar 9 uur per week.
2. De voorliggende specifieke subsidieregels peuterspelen
2012 vast te stellen.

Bevoegdheid

De raad stelt de kaders vast die in dit voorstel aan de orde
komen.

Inleiding en probleemstelling

De subsidieregeling die 1 april 2011 voor peuterspeelzaalwerk
werd uitgevoerd, is geëvalueerd. Er is daarbij overleg gevoerd
met de partijen in het veld: kinderopvang, Centrum Jong en het
basisonderwijs. De evaluatie hoort als bijlage bij dit voorstel.
Algemene conclusies zijn:
•

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de
subsidieregeling is fors lager dan ingeschat doordat veel
ouders gebruik konden maken van de
kinderopvangtoeslag.
• De subsidieregeling werkt maar bereikt kwetsbare
kinderen onvoldoende en kan worden geïntensiveerd
voor de oudste peuters.
Het voorstel is om extra aandacht te schenken aan kinderen in
een knellende thuissituatie en aan de oudste peuters in het
algemeen.
Oplossing

Beleidsintensivering
De oplossing die als beleidsintensivering in de evaluatie wordt
aangedragen, is als volgt:

a. Biedt peuters met een opgroeirisico net als
taalrisicokinderen 10 uur peuterspelen en breidt dit voor de
oudste peuters van de doelgroep uit tot 13 uur per week.
Kosten resp. € 21.000,- en € 6.500,-.

b. Biedt de andere oudste peuters een extra dagdeel van 3
uur peuterspelen. Kosten: € 10.000,-.
c. Pas de subsidieregeling hierop aan en benut het budget dat
hiervoor beschikbaar is.
Het voorstel is om deze oplossing over te nemen en te

verwerken in een aangepaste subsidieregeling.
Technische wijziging
De nieuwe subsidieregeling krijgt tevens een technische
wijziging: de normbedragen per week van de lopende regeling
worden op basis van een aanbod van 40 weken per jaar
omgerekend naar maandbedragen. Dit komt de praktische,
administratieve uitvoerbaarheid ten goede.
Meetbare doelstellingen/output

Met de voorgestelde aanpassing van de subsidieregeling wordt
de doelgroep kwetsbare kinderen beter bediend en kunnen de
oudste peuters een dagdeel extra naar peuterspelen.

Beslag op middelen

Het financiële overzicht bij dit voorstel is als volgt:
€ 61.000,- Kosten staand beleid
€ 21.000,- Uitbreiding doelgroep opgroeirisicokinderen
€ 6.500,- Idem extra dagdeel driejarigen
€ 10.000,- Extra dagdeel overige driejarigen
€ 98.500,- Totaal benodigd budget
€ 121.707,- Beschikbaar subsidiebudget

Evaluatie

De uitwerking van aangepaste subsidieregeling wordt in de loop
van 2012 opnieuw geëvalueerd.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-2-2012;
gelet op de evaluatie van de subsidieregeling voor peuterspelen 2011;
b e s l u i t:
1. De subsidieregeling voor peuterspelen uit te breiden met de volgende onderdelen:
a. Uitbreiding van de doelgroep met opgroeirisicokinderen;
b. Verruiming van het aanbod voor de oudste peuters uit de doelgroepen van 10 naar 13
uur per week;
c. Verruiming van het aanbod voor de overige oudste peuters van 6 naar 9 uur per
week.
2. De voorliggende specifieke subsidieregels peuterspelen 2012 vast te stellen.
3. Het overige vrije beschikbare bedrag ad € 23.217,-- terug te boeken naar de Algemene
Reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 maart 2012
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de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

