Geachte gemeenteraad
Mijn naam is Monic van Diemen, ik sta hier namens Kinderopvang Solidoe en
namens de peuters van Aalsmeer –om u te vertellen dat weblij zijn met de
lentenota. Sowieso zijn we een optimistische organisatie, we werken immers
met kinderen. Maar ook zijn we tevreden met de voorstellen die B&W in de
lentenota gedaan heeft over de kinderopvang. De gelden voor de
peuterspeelzalen staan nog in de lentenota. En er zijn een aantal wijzigingen in
het subsidiesysteem voorgesteld, waar wij voorstander van zijn.
De peuterspeelzalen blijven/worden rendabel op deze manier.
Met de gemaakte keuzes laat B&W zien dat de zorg voor peuters, onveranderd
hoog in het vaandel staat.
De rijksoverheid voert een beleid waarbij een deel van de peuters en ouders wel
gebruik kan maken van landelijke regelingen (de Wet Kinderopvang en de VVE)
en een deel van de ouders aangewezen is op de gemeente. Zolang de
rijksoverheid geen basisvoorziening realiseert voor alle kinderen vanaf twee
jaar, moeten gemeenten keuzes maken om deze reguliere peuterspeelzalen in
stand te houden, al dan niet in combinatie met VVE en kinderopvang.
(In de evaluatie van de Wet Kinderopvang 2012 adviseert de minister van SZW
overigens om een departementale werkgroep in te stellen om een
toekomstbestendig stelsel voor peuterspeelzalen en kinderopvang te
ontwikkelen)
Wij als Solidoe vinden dat het een goede zaak zou zijn als er in dit stelsel een
educatief plekje is voor iedere peuter, ongeacht zijn of haar achtergrond. En dat
dit stelsel een onderdeel vormt van een educatieve lijn voor kinderen van 2 tot
12 jaar en een onderdeel vormt van wijkgerichte aanpak van
gemeenten,waardoor opvang en ondersteuning dichtbij is. Dat geeft iedere
peuter voldoende bagage voor een kansrijke start op de basisschool.
Wij zijn blij dat de gemeente Aalsmeer haar verantwoordelijkheid wil blijven
nemen voor het voorbereiden van kinderen op de basisschool. Een positieve
laagdrempelige omgeving als de peuterspeelzaal stimuleert de ontwikkeling van
kinderen en bevordert samen spelen en samen leven.

Solidoe combineert de opvang van VVE- en kinderen die niet onder de Wet
Kinderopvang vallen. Hierdoor kan wijkgerichte opvang aangeboden worden.
Lekker in de eigen buurt naar het “schooltje”.
Door deze middelen te handhaven zullen zowel de kinderen van één verdieners
veel baat hebben, maar ook de VVE-kinderen zullen profijt blijven houden van
de combinatie van kinderen in een groep. Het belang van de Voor- en
Vroegschoolse Educatie hoeft niet meer duidelijk gemaakt te worden. De extra
aandacht die er via de VVE-programma’s is voor de taalontwikkeling van
kinderen hebben zij zó hard nodig op de basisschool. In het nieuwe beleid
kunnen we deze VVE-doelstellingen nog meer verwezenlijken. En deze VVEprogramma’s gaan inmiddels invloed krijgen op het programma van onze
kinderdagopvanggroepen en op onze halvedagopvanggroepen. Dus hebben álle
peuters hier baat bij. In het nieuwe beleid kunnen we dit verstevigen.
Investeren in kinderen loont. Kinderen zijn de toekomst. Als zij goed worden
opgevoed, kansen krijgen om te leren en sociaal te worden, versterkt dat de
Aalsmeerse samenleving. Vroegtijdige stimulering van jonge kinderen vertaalt
zich terug in drievoud: de hersens van jonge kinderen ontwikkelen zich beter, de
kinderen doorlopen een betere schoolloopbaan, ze verdienen later meer en
komen minder snel in de bijstand. Dat heeft internationaal onderzoek
aangetoond. Daarnaast: we hebben goedopgeleide en goed functionerende
kinderen nodig om later onze concurrentiepositie op peil te houden.
Ook lokaal profiteert de samenleving als kinderen volop mogelijkheden krijgen.:
een kindvriendelijke gemeente heeft meer kans dat ouders er zich vestigen en
daar blijven wonen. Laagdrempelige voorzieningen als peuterspeelzalen en
kinderopvang dragen veel bij aan dat kindvriendelijke karakter.
Wij weten dat er een klus geklaard moet worden door u als gemeenteraad. Er
moet bezuinigd worden en er is sprake van echt nieuw beleid. Een aantal keuzes
ligt nog voor aan u als raad. Het leek ons belangrijk om te laten weten dat wij
achter het nieuwe beleid staan. En wij wensen u succes met uw taken.

