
 

Motie 

Verruiming voorkeurscenario college voor peuteropvang 

De raad  van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 21 juli 2016, gehoord hebbende de 

beraadslagingen over de Kadernota 2017 

Overwegende dat: 

 Deelname van peuters aan kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen een belangrijke 

bijdrage levert aan een gestroomlijnde ontwikkeling van jonge kinderen; 

 Het voor de ontwikkeling van alle jonge kinderen belangrijk is dat de tweedeling afneemt 

tussen doelgroepkinderen en niet-doelgroep kinderen en tussen kinderen van werkende 

ouders en niet-werkende ouders; 

 Vroegsignalering van problemen en achterstanden bij jonge kinderen van groot belang is nu 

de gemeente ook jeugdzorg als wettelijke taak heeft;  

 Het college in RM 40B-2016 ‘Scenario’s peuteropvang in Roosendaal ‘kiest voor een scenario 

met een bereik van maximaal 150 extra peuters; 

 Uit  een recent memo van de wethouder dd 28 juni jl. over de definitieve bedragen van de 

Asschergelden blijkt dat er  minder extra peuters bereikt kunnen worden, namelijk  130.  

Van mening zijnde dat: 

 Bij het voorkeursscenario van het college er hoogstwaarschijnlijk nog wachtlijsten zullen zijn;  

 Wachtlijsten voor een peuteropvang  niet acceptabel zijn 

 Gemeente moet stimuleren dat zoveel mogelijk peuters naar een voorschoolse voorziening 

kunnen gaan, door extra te investeren en door gerichte communicatie. 

Draagt het college op: 

  Het A-scenario (voorkeurscenario van het college) te verruimen  tot het oorspronkelijke A-

scenario waarmee 150 extra  peuters worden bereikt, en waarbij  een hogere onttrekking 

aan de risicoreserve sociaal domein plaatsvindt.  Met dien verstande dat zodra er in 2017 

structurele wachtlijsten ontstaan, dit probleem direct ook vanuit de risicoreserve sociaal 

domein wordt opgelost en structureel bij de kadernota 2018. 

 Te bevorderen dat een verdere harmonisatie van voorschoolse opvang en educatie in het 

veld wordt gerealiseerd.  
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