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Datum: 16-09-2013 Nr. mededeling: 
Van: Het college van Burgemeester en Wethouders 
Aan: De Raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: 
Onderwerp: Verhoging ouderbijdrage WE per 1 januari 2014, einde reguliere subsidie peuterspeelzaalwerk per 1 

januari 2015 en focus op voorschoolse voorziening. 
Bijlage: Geen 

Inleiding 
De gemeente draagt jaarlijks zorg voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk: 

Deels financiering van de voorschoolse educatie (WE, door het consultatieburo geïndiceerde 
doelgroepkinderen, die een risico lopen op een (taal)achterstand), deze financiering betreft de 
jaarlijkse specifieke uitkering onderwijsachterstanden (geoormerkt geld van het rijk voor het 
bestrijden van taalachterstanden). 
Deels de financiering van het reguliere peuterspeelzaalwerk (middelen gemeente). 

Op 10 november 2011 heeft de gemeenteraad de Agenda van Roosendaal (AvR) vastgesteld. 
Onderdeel van de Agenda van Roosendaal was een financiële ombuiging van het reguliere 
peuterspeelzaalwerk van structureel € 320.000,- vanaf 2013. In 2012 is € 270.000,- van deze opgave 
gerealiseerd en vanaf 2013 het volledige bedrag uit de AvR. De agenda van Roosendaal was de 
eerste stap om met de financiering van het peuterspeelzaalwerk terug te gaan naar het wettelijk 
minimum. 
Op 2 oktober 2012 heeft de gemeente schriftelijk de subsidierelatie met SPR beëindigd vanaf 1 
januari 2015. 
Op 8 juni 2013 is de kadernota 2014 vastgesteld. Met daarin een taakstelling (met afbouw) vanaf 1 
januari 2016 voor het reguliere budget Peuterspeelzaalwerk. 

Gebleken is dat de peuterspeelzalen te maken hebben met grote wachtlijsten voor doelgroepkinderen 
en reguliere kinderen. Eind 2012 stonden er 78 doelgroepkinderen bij SPR op de wachtlijst. In 2013 
zijn er extra middelen vanuit de speficieke uitkering onderwijsachterstanden beschikbaar gesteld om 
deze wachtlijst weg te werken. SPR heeft hier uitvoering aangegeven, maar een halfjaar later bleek 
er wederom sprake te zijn van een nieuwe wachtlijst met ongeveer 60 doelgroepkinderen. Deze 
wachtlijsten zijn recent aanleiding geweest om wederom met SPR in gesprek te gaan over deze 
wachtlijsten en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. 

Als het gaat om de reguliere plaatsen, is wettelijk gezien regulier peuterspeelzaalwerk geen taak van 
de gemeente. Tevens kunnen ouders die gebruik maken van een reguliere plaats op de 
peuterspeelzaal vanaf 2012 in aanmerking komen voor de fiscale regeling kinderopvangtoeslag (mits 
zij aan de criteria voldoen). Daarnaast is het niet wenselijk om de oneigenlijke concurrentie met de 
kinderopvang nog langer voort te laten bestaan. Het is dan ook redelijk dat de gemeente met ingang 
van 1 januari 2015 stopt met de financiering van het regulier peuterspeelzaalwerk. Dit is in aansluiting 
op de reeds eerder verzonden brief aan SPR over het beëindigen van de subsidierelatie per 1 januari 
2015. Voor de jaren 2013 en 2014 liggen de afspraken met SPR reeds bij beschikking vast. 1 januari 
2015 is het eerst volgend moment dat er nieuwe afspraken met SPR gemaakt kunnen worden. 
Dit betekent niet dat er in de toekomst helemaal geen regulier peuterspeelzaalwerk in Roosendaal 
meer is. De SPR kan per 1 januari 2015 zelfstandig verder met het aanbieden van 
peuterspeelzaalwerk. Voorschoolse educatie middels financiering van de gemeente en regulier op 
eigen kracht. 

Het College heeft besloten om vanaf 1 januari 2015 de focus volledig te leggen op voorschoolse 
educatie (WE) waar voor de gemeente de wettelijke taak ligt. 
Bovengenoemd besluit is op 4 september 2013 met de bestuurder van SPR besproken. SPR heeft 
aangegeven dat zij in samenwerking met het gehele Roosendaalse Primair Onderwijs een plan gaat 



schrijven dat zal gaan voorzien in het treffen van financiële voorzieningen ten behoeve van reguliere 
kinderen. Naast de gelden die beschikbaar zijn cq beschikbaar komen vanuit het gemeentelijke vve-
beleid willen en zullen de onderwijsorganisaties er op deze manier alles aan doen om, binnen de hen 
gegeven mogelijkheden, segregatie tegen te gaan. 

SPR heeft op dit moment al langere tijd te maken met een grote wachtlijst doelgroepkinderen. Een 
oplossing kan deels gevonden worden door het verhogen van de ouderbijdrage. 
Over deze wachtlijstproblematiek zijn gesprekken met de gemeente geweest en SPR heeft een aantal 
mogelijke oplossingen aangedragen, te denken aan doelgroepkinderen voorrang geven op reguliere 
kinderen, verhoging ouderbijdrage, sluiting locatie Moerstraten, bijstelling huurprijzen onderwijs, 
uitbreiding ed. 
Uit de gesprekken is op gezamenlijk advies van SPR en het onderwijs naar voren gekomen dat de 
meest acceptabele oplossing zit in de combinatie van een verhoging van de ouderbijdrage met een 
eventuele bijstelling van de huurprijzen op de locaties waar SPR nu bij de scholen in het gebouw zit. 
SPR heeft hier inmiddels op 12 september 2013 overleg over gehad met de onderwijs partners. Na dit 
overleg heeft SPR aangegeven dat er is besloten de middelen die in 2014 vrij komen door een 
bijstelling van de huurprijzen, door het onderwijs geparkeerd zullen worden om deze per 2015 ten 
goede te laten komen aan de doorgaande lijn van zoveel mogelijk kinderen. 

De maandelijkse ouderbijdrage is op dit moment voor een doelgroepkind W E die 4 dagdelen de 
peuterspeelzaal bezoekt €14,10. Deze ouderbijdrage is zeer laag gehouden om de drempel voor het 
bezoeken van de peuterspeelzaal voor W E doelgroepen zo laag mogelijk te houden. Ter vergelijking 
een regulier kind die 2 dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt betaalt €48,- ouderbijdrage. 
SPR heeft aangegeven om de wachtlijsten doelgroepkinderen volledig weg te kunnen werken en alle 
activiteiten W E vanaf 1 januari 2014 kostendekkend te krijgen, de ouderbijdrage voor 
doelgroepkinderen verhoogd zou moeten worden met €10,80, naar €24,90 voor 4 dagdelen. 
De SPR is van mening dat een ouderbijdrage van €24,90 per maand (voor 4 dagdelen per week met 
W E aanbod) een acceptabele verhoging is. Tevens is dit conform de adviestabel ouderbijdrage W E . 
Het College heeft ingestemd met het voorstel de ouderbijdrage met ingang van 1 januari 2014 te 
verhogen. 

De gemeente zal vóór eind van dit jaar de definitieve koers omtrent (financiering) voorschoolse 
educatie gaan bepalen en communiceren, waarbij de gemeente vanaf 1 januari 2015 bij de verdeling 
van de VVE-middelen het 'geld-volgt-kind-principe' zal gaan hanteren. Dit om serieus werk te kunnen 
blijven maken van de wettelijk opgelegde opdracht om (dreigende) taalachterstanden in het 
Nederiands bij jonge kinderen in de kiem te smoren. De uitvoering van de voorschoolse educatie voor 
2- 4 jarigen, als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), kan met dit principe zowel 
worden ondergebracht bij de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk of eventueel een andere 
aanbieder (als de desbetreffende aanbieder maar voldoet aan de gestelde criteria). 

Doel 
Het doel van deze raadsmededeling is u te informeren over de verhoging ouderbijdrage W E per 1 
januari 2014, beëindiging reguliere subsidie peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2015 en focus op 
voorschoolse voorziening. 

Informatie 

Bij deze raadsmededeling doe ik u verder geen aparte informatie toekomen. 

Vervolg (procedure) 
Gezien het feit dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 enkel nog verantwoordelijk is voor het bieden 
van voorschoolse (en vroegschoolse) educatie aan doelgroepkinderen, zal het college vóór eind van 
dit jaar een bestuurlijk standpunt in nemen over de in te zetten koers en de financiering van 
voorschoolse educatie waarbij "geld-volgt-kind" het uitgangspunt zal zijn. 
Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 


