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Motie  
                              

'Kinderen verdienen de beste start' 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 4 november 2015 in debat over de programmabegroting 2016: 

Overwegende dat:  

 Deelname van peuters aan kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen  een zeer belangrijke bijdrage 

levert aan een gestroomlijnde ontwikkeling van jonge kinderen. De noodzaak om meer te investeren in 

de voorschoolse periode wordt maatschappelijk breed onderschreven; 

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

doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen en  tussen kinderen van werkende 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 kabinet  60 miljoen beschikbaar stelt aan gemeenten voor  een gratis voorschoolse 

peutervoorziening maar dat nu nog niet duidelijk is wat dat precies voor onze gemeente betekent.( zie 

ook RM  55B-2015 Miljoenennota 2016  punt 4.2, pag 10: enerzijds  60 miljoen voor peuteropvang maar 

ook korting van 50 miljoen op onderwijsachterstandenbeleid);  

 Voorschoolse voorzieningen het makkelijker maken voor beide ouders om deel te nemen aan het 

arbeidsproces; 

 Het IKC De Kroevendonk in 2016 geëvalueerd wordt ( zie Programmabegroting 2016, pag 23); 

 Integrale kindcentra belangrijk zijn voor de verbinding met de jeugdzorgtaak; 

 Een stimulerende en sturende rol van gemeenten  een toegevoegde waarde kan hebben voor het werk 

van de partners die betrokken zijn bij het vormen van integrale kindcentra, nl het  proces faciliteren en 

partijen te binden op inhoud.  

Besluit :  

Het College van B & W op te dragen:  

 Om zo spoedig mogelijk  maar uiterlijk voor vóór 15 februari  2016 te komen met verschillende 
scenario’s voor voorschoolse educatie en opvang  voor  alle peuters van 2,5 tot 4 jaar. 

 Bij de verschillende peuterscenario’s rekening te houden met de positie van de scholen in de kleine 
kernen.  

 Bij deze scenario’s partners zoals de kinderopvang, het primair onderwijs  en het peuterspeelzaalwerk te 
betrekken. 

 Bij een positieve evaluatie van alle initiatieven waar nu de verbinding is tussen onderwijs, opvang en 
peuterspeelzaalwerk het vormen van meer IKC’s  te stimuleren. 

En gaat over tot de orde van de vergadering 
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