
 

Motie 'Kinderen verdienen de beste start' 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 4 november 2015, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2016, 
 
Van mening zijnde dat 

 Kinderen verdienen de beste start in het onderwijs, ongeacht hun afkomst of de buurt waar 
ze opgroeien; 

 De basis voor sociale vaardigheden, die in de 21e eeuw alleen maar belangrijker zijn 
geworden, wordt bij kinderen gelegd in de leeftijd van 0 tot 6 jaar; 

 Het van belang is om te komen tot een basisvoorziening, met een harmonisatie van de 
huidige voorzieningen voor peuters en kleuters met een optimale aansluiting op het 
onderwijs, zodat een doorlopende leerlijn van 2,5 tot en met 12 jaar ontstaat; 

 een kwalitatief hoogwaardig aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering (educatieve en 
pedagogische kwaliteit) van belang is, met aandacht voor ontwikkeling, leren, spelen, 
sporten en sociale vaardigheden; 

 Er sprake moet zijn van een optimaal bereik van alle peuters, dus toegankelijkheid 
waarborgen (toereikend aanbod met redelijke spreiding over de gemeente en betaalbaar); 

 
Overwegende dat 

 Het belangrijk is vanuit didactische en sociale context kinderen van verschillende 
achtergronden van en met elkaar te leren; 

 De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd voor alle ouders; 

 Het Rijk het belang van voor- en vroegschoolse educatie onderstreept en 60 miljoen euro 
vrijmaakt voor gemeenten om het mogelijk te maken dat alle peuters naar de opvang 
kunnen, ongeacht of de ouders werken; 

 Deze middelen zo snel en effectief mogelijk aangewend dienen te worden; 
 
Draagt het college op:  
 
Een implementatieplan op te stellen op een zo kort mogelijke termijn maar uiterlijk voor de 
behandeling van de Kadernota 2017, voor de realisatie van een basisvoorziening voor peuters in 
iedere wijk en dorp, met gebruikmaking van de beschikbare Rijksmiddelen, eventueel aangevuld 
met lokale middelen, waarin de volgende kenmerken worden meegenomen: 

a. Hoe te komen tot een sluitende aanpak op het 0-12 jarigen terrein, doormiddel van 
een doorlopende leerlijn in samenwerking met PO scholen, peuterspeelzalen en 
kinderopvang in de gemeente Roosendaal; 

b. Het college de doelen en beoogde resultaat formuleert en opneemt in het 
implementatieplan, rekening houdend met de positie van de scholen in de kleine 
kernen; 

 
en gaat over tot de orde van de vergadering,  
 

Namens de PvdA-fractie, Michael Yap 

 


