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Aanleiding
Op 18 december 2018 heeft het college de nadere regels peuteropvang en VVE voor 2019
vastgesteld.
Deze nadere regels zijn vastgesteld na de uitvoering van een onderzoek door Oberon in 2018.
Daarbij zijn de VVE-aanbieders (Voor- en Vroegschoolse Educatie) betrokken geweest.
Vanuit de rijksoverheid is aangekondigd dat het aantal uren VVE omhoog gaat. Vanaf 1 augustus
2020 zijn gemeenten verplicht een 16 uurs aanbod te organiseren voor doelgroeppeuters. Tot op
heden is dit 10 uur.
Dit vraagt om organisatorische aanpassingen bij de aanbieders en een ander kostenplaatje voor
de gemeente. Deze wijziging zorgt er daarnaast voor dat de Nadere regels peuteropvang en VVE
2019 aangepast moeten worden.
De naamgeving wordt conform de 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever aangepast van
‘Nadere regels‘ naar ‘Regeling’.
Kernboodschap
1. Ontwikkelingen voorschoolse voorzieningen
De urenuitbreiding voorschoolse educatie (VE) vindt plaats in een tijd van ingrijpende
veranderingen in het landelijk kader voor voorschoolse peutervoorzieningen. Als gevolg
van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de kwaliteitseisen
van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) vanaf 1 januari 2018 ook van
toepassing op het peuteraanbod met kortdurende dagdelen. Door de voorgenomen

wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt het
aantal uren VE per 1 augustus 2020 uitgebreid en wordt per 1 januari 2022 de inzet van
een medewerker met hbo-niveau verplicht.
Het VE-aanbod moet voldoende intensief zijn en van goede kwaliteit om van invloed te
zijn op de ontwikkeling van doelgroeppeuters.
Daarom is besloten om het VE-aanbod aan doelgroeppeuters uit te breiden. Per 1
augustus 2020 moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod van VE voor
doelgroeppeuters uitbreiden naar 960 uur voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Deze regeling
geldt alleen voor startende kinderen; voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar
waren en gebruikmaakten van VE geldt deze verplichting niet. Zij mogen 10 uur per week
aanhouden (totaal 600 uur over 1,5 jaar).

2. Wijzigingen in nadere regels 2020 ten opzichte van 2019
De regeling is aangepast op de volgende punten:
- Urenuitbreiding van 10 naar 16 uur. De 16 uur dient door aanbieders verdeeld te
worden over ten minste 4 dagen.
- Het aanbod vindt plaats in kortdurende peuteropvang dan wel op een locatie waar
zowel kortdurende peuteropvang als kinderopvang geboden wordt.
- Als gevolg van de langere dagdelen door de urenuitbreiding VE (4 uur per dagdeel in
plaats van 2,5 of 3 uur), worden ook de dagdelen voor reguliere peuters op een aantal
locaties langer. Voor reguliere peuters subsidiëren wij twee dagdelen voor maximaal
8 uur per week (twee dagdelen van 4 uur) in plaats van 5 uur per week (2 dagdelen
van 2,5 uur).
- Eind 2018 is gekozen om aanbieders van reguliere peuteropvang vanaf 2019 een
vaste subsidie tot € 9,00 per uur per kind te verstrekken, om aanbieders te
compenseren voor de hogere kosten die zij maken voor peuteropvang. Door de
indexering stijgt het bedrag van € 9,00 tot € 9,15
- Het fiscaal uurtarief 2020 is vastgesteld op € 8,17. Dit is een stijging van € 0,15 ten
opzichte van 2019.
- De laagste ouderbijdrage conform toeslagentabel belastingdienst bedraagt in 2020
€ 0,33 in plaats van € 0,32 in 2019.

3. Aanbieders kiezen zelf op welke wijze zij 16 uur VVE aanbieden in combinatie met
reguliere peuteropvang
Vanuit de gemeente schetsen we het kader dat VVE minimaal verdeeld wordt
aangeboden over 4 dagen.
Het is aan de aanbieders om te organiseren hoe zij VVE in relatie tot reguliere
peuteropvang aanbieden.
Er zijn aanbieders die het dagdeel voor reguliere peuters van 2,5 uur naar 4 uur
uitbreiden, zodat reguliere en doelgroeppeuters dezelfde periode aanwezig zijn.
Er zijn ook aanbieders die er voor kiezen om reguliere peuters een aanbod van 3 uur te
geven en dat doelgroeppeuters een uur langer extra aanbod krijgen.
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4. Urenuitbreiding VVE verwerken per 1 januari 2020 in plaats van 1 augustus 2020
Zowel gemeente als aanbieders van peuteropvang en VVE zijn klaar om de
urenuitbreiding per 1 januari 2020 in te laten gaan in plaats van per 1 augustus 2020.
De financiële consequenties van deze eerdere invoering zijn goed op te vangen binnen de
gemeentelijke begroting. De extra OAB middelen ontvangen we hiervoor al vanaf
2018/2019 vanuit het Rijk.

5. De looptijd van deze regeling betreft het jaar 2020
De looptijd van deze regeling betreft het jaar 2020. Dit houdt verband met de wijzigingen
in het fiscaal uurtarief. Daarnaast willen we met ingang van 2021 de startleeftijd voor
peuteropvang verlagen naar 2 jaar en 3 maanden. De financiële doorrekening hiervoor
maken we in 2020.

Kanttekeningen
1. Het is een 16 uurs aanbod, geen verplichting tot afname
Gemeenten zijn verplicht een 16 uurs aanbod mogelijk te maken. Het is echter aan ouders
of men hier ook gebruik van maakt, het is geen verplichting. Natuurlijk wordt er door
aanbieders op gestuurd dat ouders hun kind gebruik laten maken van het gesubsidieerde
aanbod. Gedurende het jaar 2020 monitoren we of doelgroeppeuters daadwerkelijk alle
dagen aanwezig zijn.

Communicatie
De aanbieders van peuteropvang en VVE informeren ouders over de wijzigingen als gevolg van
de uitbreiding naar 16 uur en de organisatorische/financiële gevolgen voor ouders. Dit kan per
aanbieder verschillen.
Participatie
De werkgroep VVE is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Regeling.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
De beschikbare budgetten in de begroting voor peuteropvang (FCL 4613) en voorschoolse
educatie (betaald vanuit het onderwijsachterstandenbudget FCL 4619)) zijn toereikend om
uitvoering te kunnen geven aan deze regeling.

De restant budgetten op FCL 4613 en 4619 worden ingezet om uitvoering te geven aan de acties
uit de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad 2020-2023.
Hierover ontvangt u binnenkort een raadsinformatiebrief.
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Planning
De Regeling wordt gepubliceerd.
Na vaststelling van de begroting 2020 ontvangen de VVE/peuteropvang aanbieders een
beschikking voor 2020.
Bijlage(n)
1. Regeling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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