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Geachte leden van de raad,
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 in de commissie Burger en Bestuur van 4
juni heeft de wethouder toegezegd terug te zullen komen op de vragen van D66 en de SP over
de achterstand in de aanbesteding van de onderwijsgelden.
De fractie van GroenLinks heeft daar reeds eerder een vraag over gesteld (283 d.d. 29 mei),
namelijk waarom deze lasten zoveel lager uitvallen en zijn hogere lasten voorzien in het
restant van deze uitvoeringsperiode (tot 2022).
Dit bovenstaande komt doordat in het besluit specifieke uitkeringen onderwijsachterstandenbeleid 2019 staat dat het beschikte bedrag binnen vier jaar besteed moet worden aan de
wettelijke doelstelling. Deze periode eindigt op 31 december 2022.
In de commissie is gevraagd waarom het geld niet is uitgegeven. Was het niet nodig of is er te
weinig gedaan?
Medio 2019 werd met de vaststelling van het nieuwe subsidieplan duidelijk dat er vanaf 2020
sterk bezuinigd werd op de voorschoolse educatie subsidie (van €152.000 naar €26.591,-). De
uitvoeringskosten waren begroot op €233.500,- voor 2019. Om een eventueel tekort in de
komende jaren te voorkomen zijn de middelen bekostigd uit de volgende budgetten:





€152.000,- is bekostigd vanuit het gemeentelijke subsidieplan 2019. Vanaf 2020 is dit
verlaagd naar €26.591,-.
€41.800,- is bekostigd uit het algemene Onderwijsbudget ipv het GOAB budget.
Bestemming van dit budget is onderwijs breed, dus ook voor- en vroegschoolse
educatie. Dit budget is gebruikt i.p.v. de GOAB middelen in 2019. En wordt vanaf 2020
structureel ingezet voor de voorschoolse educatie.
Daarmee was er in 2019 minder budget (€39.700,-) nodig vanuit de GOAB middelen
om te komen tot het begrote subsidiebedrag. Door deze middelen op te kunnen
schuiven in de tijd, kunnen financiële tegenslagen in de toekomst beter opgevangen
worden.
De GOAB middelen zullen volledig besteed worden aan de voorschoolse educatie
binnen de daarvoor gestelde periode, eind 2022.

Er is in 2019 rekening gehouden met eventuele risico’s:
1) De bedragen van de GOAB uitkering zijn niet stabiel gebleken.
In juli 2019 bleek de definitieve toekenningbesluit GOAB 2019 lager uit te vallen (€146.451,-)
dan aangegeven in het voorlopige toekenningbesluit GOAB (€154.581,-). Het CBS had enkele
technische aanpassingen uitgevoerd in de indicator, waardoor de uitkering lager uitviel dan de
voorlopige toekenning.
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De voorlopige toekenningsbesluit 2020, lijkt hoger uit te vallen (€189.552,-). Dit komt omdat
er extra verplichtingen gelden vanaf 2020. De kwaliteitseisen worden verhoogd en het
voorschoolse educatieprogramma wordt uitgebreid van 10,5 uur naar 16 uur per week. De
exacte financiële effecten van de eisen en het hogere aantal uren per augustus 2020 hebben
wij nog niet inzichtelijk. Hier moet wel rekening mee gehouden worden. Daarnaast is het
afwachten wat de definitieve toekenningsbesluit GOAB wordt.
2) Elk jaar in december publiceert de Belastingdienst het geldende tarief voor
kinderopvangtoeslag voor het daarop volgend jaar.
De hoogte van het tarief van de kinderopvangtoeslag heeft invloed op de kosten van de
voorschoolse educatie en daarmee de benodigde subsidie. Een hogere bijdrage van de
overheid is gunstiger voor de gemeente. Dit is ook een risico op het moment dat het tarief
lager wordt bijgesteld.
3) Motie van Groenlinks/D66, nr. 101
Het aantrekken van andere aanbieders voor het uitvoeren van een voorschoolse educatie
programma kan betekenen dat er meer middelen nodig zijn om het voorschoolse educatie
programma uit te kunnen voeren. Kinderen die nu op de kinderdagopvang verblijven zouden
intern in de ochtend het voorschoolse educatie programma kunnen volgen. Dit heeft gevolgen
voor kwaliteitseisen aan de omgeving, personeel en bekostiging per kind. Dit proces zit nog in
de onderzoeksfase.
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