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Verlenging overeenkomst Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) en Peuterspeelzaalwerk (PSZ) 2018

Geachte mevrouw Elshof,
Op 10 december 2015 is door de Gemeente Heerde de opdracht aangaande voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) en Peuterspeelzaalwerk (PSZ) definitief gegund. Op 9 augustus 2016 is deze
overeenkomst met een jaar verlengd. Middels deze brief bevestigen wij de afspraken die zijn
gemaakt over het te geven vervolg in 2018.
Verlenging
De overeenkomst wordt verlengd met één jaar, ingaande op 1 januari 2018. De diensten worden
geleverd tegen een (veranderde) totaalprijs van € 197.677 exclusief BTW per jaar
(peuterspeelzaalwerk is vrijgesteld van BTW). Afhankelijk van het Rijks- en gemeentelijk beleid is
het mogelijk dat de opdracht na 2018 nogmaals wordt verlengd. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Uiterlijk 6 maanden voor het einde van deze overeenkomst zullen de Partijen
hierover in overleg treden.
Aanvullende afspraken
1. In de overeenkomst staat opgenomen dat u 30 VVE plekken dient te verzorgen op basis van
een indicatie evenredig verdeeld over de 2 dorpskernen. Gezien de maatschappelijke
ontwikkelingen rondom statushouder kinderen en interne ontwikkelingen door de start van
het project ouderbetrokkenheid willen wij de bovengrens van 30 niet continueren. We hebben
met u afgesproken dat u 42 plekken biedt voor kinderen met VVE indicatie.
2. In de overeenkomst staat opgenomen dat u 25 peuterspeelzaalplekken dient te verzorgen.
Vanwege interne ontwikkelingen door de start van het project ouderbetrokkenheid willen wij
de bovengrens van 25 niet continueren. We hebben met u afgesproken dat u 30
peuterspeelzaalplekken biedt.
3. Vanwege hierboven genoemde afspraken is afgesproken de overeenkomst te wijzigen in een
raamovereenkomst. Alleen de afgenomen plekken worden gefinancierd. Verleende financiële
middelen voor niet afgenomen plekken worden door de gemeente Heerde teruggevorderd.

4. In de overeenkomst staat opgenomen dat u twee keer per jaar schriftelijk gegevens over het
aantal kinderen aan de gemeente levert. Gezien de stijging in het aantal kinderen willen wij
dit verhogen naar drie keer per jaar.
5. Om misbruik door ouders van de gemeentelijke subsidie voor peuterwerk te voorkomen,
dienen ouders een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ te ondertekenen en in te
leveren bij KOM Kinderopvang.
6. De overige afspraken blijven staan zoals opgenomen is in de overeenkomst.
Tenslotte
Wij kijken uit naar een prettige verdergaande samenwerking.
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