Bijlage 1 Beleidsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Uden
1.

Productnummer en -omschrijving
6.650.0210 Peuterspeelzaalwerk

2.

Instellingen
Stichting Udense Peuterspeelzalen
Stichting Peuterspeelzaal Volkel
Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel
Stichting Peuterspeelzaal Vrije School Uden

3.

Begrotingsjaar
2004

4.

Subsidie
Het subsidieplafond voor 2004 is € 218.344.
Bedrag per peuter:
- bij minimaal 6 peuterspeelzalen: € 311;
- bij minder dan 6 peuterspeelzalen: € 285.

5.

Criteria
- alle accommodaties voor peuterspeelzaalwerk voldoen aan de wettelijke kwaliteitsregels
kinderopvang;
- per 10 peuters één gekwalificeerde leidster;
- uitgangspunt bij berekening van de kostprijs per peuterplaats is een groepsgrootte van 20
peuters;
- uitvoering kerntaken door gekwalificeerde leidsters volgens CAO Welzijn;
- de subsidie is bedoeld voor twee dagdelen van totaal vijf uur in de week per peuter;
- uitgangspunt is een bezettingspercentage van 90% bij een groepsgrootte van 20 kinderen;
- de subsidie is bedoeld voor de uitvoering van de kerntaken;
- een peuter bezoekt maximaal twee dagdelen van 2,5 uur per week de peuterspeelzaal;
- per dagdeel worden 2,5 directe uren groepsleiding per leidster gerekend. Daarnaast wordt per
dagdeel 1 uur aan indirecte uren toegerekend;
- aan coördinatie-uren wordt 3 uur per peuterspeelzaal per week gerekend, ingaande bij
minimaal zes peuterspeelzalen;
- aan administratie wordt 1,5 uur per peuterspeelzaal gerekend, ingaande bij minimaal zes
peuterspeelzalen;
- iedere peuter uit Volkel en Odiliapeel moet de mogelijkheid houden om in zijn/haar eigen
dorp toegang tot de peuterspeelzaal te krijgen.

6.

Grondslagen
De subsidie is gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage van 39% van de normkostprijs per
peuterplaats. Deze normkostprijs wordt berekend met behulp van het rekenmodel subsidie
peuterspeelzalen.

7.

Overige bijzonderheden
- Wij streven naar een bereik van 69% van de 2- en 3-jarigen;
- Bij een incidenteel werkelijke lagere bezetting in Volkel en Odiliapeel, ten gevolge van het
geboorteverloop, wordt een subsidie gegarandeerd voor de subsidie voor het jaar daarna.
Deze zal gebaseerd zijn op de gemiddelde subsidie van de afgelopen vier jaar.
Hiervan is sprake indien de werkelijke bezetting meer dan 20 peuters lager is dan de
afgesproken capaciteit. Doordat de subsidievaststelling op basis van de bezetting van het
voorgaande jaar wordt gebaseerd, betekent dit feitelijk dat de subsidie voor het eerste jaar met
een werkelijke lagere bezetting voldoende garantie geeft. Echter niet voor het daarop
volgende jaar, hiervoor zal de subsidiegarantie gelden.

Indien uit het geboorteverloop blijkt dat de werkelijke lagere bezetting zich langer dan twee
jaar achtereen gaat voordoen, vervalt deze garantstelling voor het derde en volgende jaren. De
capaciteit van de peuterspeelzaal kan in dat geval worden bijgesteld. Indien deze
capaciteitsaanpassing heeft plaatsgevonden, is deze garantstelling weer van toepassing.
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