
/t'(Ð
Roose ndea lsel iist

R
-

daal
Gemeente

oosen
rD

.-
ID

Datum 29 mazrt2}l6

Onderwerp Uitstel samensmelting SPR en Primair Onderwijs

NeeBetreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?

Beleidsterrein Onderwijs

Portefeuillehouder Dhr. H Verbraak

Schrifieli.ike \ raag

De Roosendaalse lijst heeft via BN de Stem kennis genomen van de intentie om de samensmelting van
basisscholen en peuterspeelzalen (SPR) uit te stellen van I augustus ditjaar naar I januari2017.

We begrijpen dat de keuze uit scena¡io's wordt gekoppeld aan de procedure van de kadernota.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom de volgende vragen:
1 . Heeft de SPR de bezuiniging per I - I -201 5 van 450.000/500.000 euro geëffectueerd? Zo nee; waarom

niet? Zo jE hoe? Is na die bezuiniging de bedrijßvoering structureel en kwalitatief goed voortgezet?
2. In welke mate was u op de hoogte van het wel of niet succesvol doorvoeren van de bezuiniging? Graag

een toelichting.
3. Waarom wilt u de bezuiniging in een mogelijk scenario terugdraaien? Hoe wilt u de frnanciële dekking

hiervoor vormgeven? Graag een toelichting.
4. V/at is het huidige aantal peuters bij SPR? Hoe groot is de terugloop van het aantal peuters bij SPR

vanaf l-1 -20 I 4 tot nu, en waar zijn deze peuters naar toe gegaan?

5. Heeft het primair onderwijs al voorgesorteerd op WE voor peuters (eventueel afkomstig vanuit SPR)

en is er een toe- of afirame in het aantal peuters bij primair onderwij s vanaf I - I -20 14 tot nu, en zo ja,
met welke aantallen?

6. Kan SPR na de bezuiniging in een van de scenario's zelßtandig voortbestaan naast primair onderwijs?
Zo ja, graagtoelichting. Zo nee, waarom is er dan sprake van uitstel van de samensmelting?

7. We begrepen dat de samensmelting tussen SPR onder andere is ingegeven vanuit het oogpunt van
efficiënter werken en kosten besparen. Waarom koppelt u het proces van samensmelting vanuit dit
oogpunt van kostenbesparend dan aan de kadernota?

8. Uitgangspunt van de motie "kinderen verdienen de beste start" is uitvoering binnen rijksbudget. Tevens

vraagt de motie om scenario's voorafgaand aande kadernotaomzodoende besluitvorming helder en

uitgebreid in de raadscyclus te laten plaatsvinden. Waarom wilt u de keuze uit scenario's welke binnen
rijksbudget dienen te zijn bij de (toch al drukke) behandeling van de kadernota plaats laten vinden?

9. In de kadernota worden geen middelen toebedeeld. Dat gebeurt in de begroting in november. Pas eind
november heeft men dan pas zekerheid over welk scenario dat gekozen wordt en welke middelen daar

eventueel beschikbaar komen. We vrezen dat dit ielaatzal zijn voor een samensmelting per l-1-20171
Of is de uiteindelijke beslissing uit scenario's en eventuele middelen niet nodig voor de

samensmelting? Graag een toelichting in de noodzaak van keuze uit scenario's ten opzichte van sec de

samensmelting van SPR en primair onderwijs.
10. Wie heeft de regie in dit proces tot samensmelting en opzetten WE en hoe zijn de aßpraken

betreffende de communicatie naar buiten?

Fractie Roosendaalse Lijst,
Charl Goossens en Yvonne de Beer



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Ja.
De gemeente heeft er voor gekozen om vanaf 1-1-2015 met de financiering van de
peuterspeelzalen terug te gaan naar het wettelijk minimum.
De focus wordt gelegd op de voorschoolse educatie. Dit betekent dat we vanaf 2015 enkel nog
verantwoordelijk zijn voor het bieden van voorschoolse ( en vroegschoolse) educatie aan
doelgroepkinderen.
Deze bezuinigingsmaatregel is gefaseerd ingevoerd en vanaf 1-1-2015 volledig doorgevoerd.
Per deze datum ontvangt SPR geen subsidie meer voor regulier peuterspeelzaalwerk.
Per 1-1-2015 is overgegaan van een instellingsgebonden financiering naar een kindgebonden
financiering. Er worden op dit moment door de gemeente alleen middelen beschikbaar gesteld
ten behoeve van geindiceerde doelgroepleerlingen ( €6,85 per uur voor l0 uur per week
gedurende 40 schoolweken). SPR heeft de bezuiniging op subsidie regulier peuterspeelzaalwerk
vanaf 2015 volledig doorgevoerd en in 2016 geëffectueerd.
SPR heeft na de bezuinigingen de bedrijfsvoering structureel en kwalitatief goed voortgezet.

2. lk heb regelmatig overleg gevoerd met SPR. Ook in het overleg van de Stuurgroep Educatie
Roosendaal is de directeur van de SPR vertegenwoordigd en is over dit onderwerp gesproken.

3. Op 4 november 2015 heeft de Raad de motie ' kinderen verdienen de beste start ' aangenomen.
Hierin wordt door de Raad voor het eerst gesproken over scenario's voor "alle" kinderen.
Op basis van deze motie zijn we aan de slag gegaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Binnen rijksbudget onderuvijsachterstanden kunnen we alleen budget vrij maken voor
geïndiceerde doelgroepkinderen.
Daarnaast is er op dit moment nog niets bekend over de eerder toegezegde middelen die minister
Asscher mogelijk gaat vrijmaken. lk venvacht in de meicirculaire meer duidelijkheid over de inzet
van de 60 miljoen van minister Asscher.
Als je spreekt over een voorziening voor "alle" peuters (ook regulier), dan zou een scenario
kunnen zijn dat je hier extra subsidie voor vrijmaakt (in combinatie met de Asscher middelen). Met
betrekking tot de financiële dekking van scenario's voor reguliere peuters uit de motie dient de
procedure van de kadernota/begroting gevolgd te worden.

4. De gemeente verstrekt alleen nog middelen ten behoeve van geïndiceerde doelgroepkinderen.
De organisaties geven maandelijks aan de gemeente de aantallen geplaatste doelgroepkinderen
door en de plaatsingen lopen conform de gemaakte subsidie-afspraken. Er is voor 2016 rekening
gehouden met een totaal plaatsing van 465 geÏndiceerde doelgroepkinderen, 435 bij SPR en 30
bijKober.
Over de meest recente cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot reguliere peuters beschik ik
op dit moment niet.

5. Ja, bijna alle peutergroepen van SPR zitten in huis bij het onderwijs. Aantallen zijn bijons niet
bekend.

6. SPR heeft de bezuinigingen doorgevoerd en geëffectueerd. Zij bieden op dit moment
peuterspeelzaalwerk aan geindiceerde doelgroepkinderen (met subsidie van de gemeente) aan.
Tevens worden reguliere kinderen (zonder subsidie van de gemeente) geplaatst, hiervoor betalen
de ouders zelf een hoger tarief.
Uitstel van de samensmelting is een keus van de schoolbesturen geweest.

7. Er lopen op dit moment 2 trajecten:
1. Een onderzoek tot overname peuterspeelzalen door het onderwijs. Dit traject loopt al langer,

eind 2O14 hebben het onderwijs en SPR op eigen initiatief een intentieverklaring
ondertekend. Men heeft er voor gekozen om de optie onderzoek samengaan SPR bij de
schoolbesturen verder uit te werken.

2. Op 4 november 2015 heeft de Raad de motie' kinderen verdienen de beste start'
aangenomen. Hierin wordt door de Raad voor het eerst gesproken over scenario's voor "alle"
kinderen.

Half februari zijn de onderwijspartners naar aanteiding van de ingediende motie bij mij geweest
met vragen over het kostendekkend uurtarief en mogelijke subsidiemogelijkheden voor regulier
peuterspeelzaalwerk. lk heb aangegeven dat wij in het kader van de motie scenario's aan het



uitwerken zijn en dat behandeling bij de kadernota zal plaats vinden.
Anderhalve week geleden zijn de onderwijspartners wederom bij mij geweest en heb ik de
procedure toegelicht.
Gezien de tijdsdruk hebben zij zelf aangegeven samenvoeging uit te stellen tot 1-l -2017 .

Alle partners zijn op de hoogte dat er na de kadernota nog niets zeker is. Er kunnen geen rechten
worden ontleend en definitieve duidelijkheid kan pas in november worden gegeven.

8. ln de motie wordt gesproken gesproken over verschillende scenario's voor voorschoolse educatie
en opvang voor "alle" peuters. lk ben bereid om de scenario's eerder ter beschikking te stellen.

9. Op basis van deze motie zijn we aan de slag gegaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn
Deze scenario's zijn we aan het uitwerken.
De onderwijsbesturen zijn in 2014 zelf gaan onderzoeken of een overname SPR mogelijk is.
Zij wisten op dat moment hoe de stand van zaken was met betrekking tot het verstrekken van
subsidie. Alleen nog maar middelen voor doelgroepkinderen. Er worden op dit moment ook
reguliere peuters geplaatst, dit zonder subsidie van de gemeente.

10. Regie over de samensmelting ligt bij de onderwijsbesturen. Afgesproken is dat de communicatie
in goed overleg met de gemeente zal plaatsvinden.

Han
W Onderwijs


