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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Datum: 10-j.1-2016 Nr.:

Van:

Aan:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Hans Verbraak

de raad van de gemeente Roosendaal

Onderwerp: lnformatietraject regeling verbreding peuteropvang

Bijlage: lnformatiebrief aanbieders

Kennisnemen van
De informatie naar afnemers en aanbieders van peuteropvang over de regeling voor één-verdieners.

lnleiding
ln juni jongstleden is door uw raad de motie: "kinderen verdienen de beste start" aangenomen. De
uitwerking van deze motie zal per l januarí 2OL7 effect krijgen. Middels deze mededeling wil ik u

informeren over het communicatietraject dat zal worden ingezet in aanloop naar L januari 2017.

Informatie aan aanbieders:
Voor een goede afhandeling is in de beleidsregels subsidie 2OL7 een nadere regel opgenomen, aan de
hand waarvan aanbieders een aanvraag kunnen indienen. Aanbieders worden hiervan op de hoogte
gebracht door middel van een brief die naar alle geregistreerde instellingen voor kinderdagopvang,
gastouderopvang en gastouderbureaus in de gemeente Roosendaal wordt verstuurd.

Informatie aan ouders:
o Ouders worden op de hoogte gesteld langs verschillende kanalen. Na het informeren van uw

raad wordt in een persbijeenkomst de uitwerking toegelicht, waarbij ook de extra financiering
die door uw raad is toegekend wordt benadrukt.

¡ De informatie met betrekking tot de regeling wordt geplaatst op de website van de gemeente
Roosendaal, zodat ouders het hier kunnen opzoeken.

o Via de consultatiebureaus en jeugdartsen van TWB worden ouders van jonge kinderen
gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van peuteropvang, ook wanneer men niet in
aanmerking komt voor toeslag of WE-compensatie.

o Medio december wordt de najaarseditie van Rzijn aan alle inwoners gestuurd. Hierin zal een
artikel worden opgenomen over de nieuwe regeling voor verbreding van het aanbod.

Woarom geen brief naor alle ouders?
Omdat de doelgroep van de uitbreiding peuteropvang relatief klein is en verspreid over de totale
populatie, wordt geen brief naar alle ouders verstuurd, maar worden ouders door middel van de
publieke kanalen bereikt. Een persoonlijke benadering kan daarnaast geboden worden door de artsen
en verpleegkundigen van het Consultatiebureau en de professionals van Wegwijs Roosendaal.

Communicatie
ln de voorbereiding zijn de grote aanbieders van peuteropvang betrokken als klankbord. Door middel
van een mailing worden alle belanghebbenden geïnformeerd, aansluitend op deze raadsinformatie.

Bijlagen
lnformatiebrief aa n aanbieders

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu

ndaal,

/c

rge eester,
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Geachte heer/mevrouw,

Aanleiding:
ln november 2015 is de motie "Alle kinderen verdienen een kans" aangenomen in de
Roosendaalse gemeenteraad. Strekking van deze motie was dat peuteropvang toegankelijk moet
z¡jn voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, ongeacht de financiële situatie van de ouders.
ln april 2016 heeft minister Asscher extra middelen aangekondigd om peuteropvang breder
toegankelijk te maken. Het kabinet stelt via een ingroeipad € 60 miljoen beschikbaar aan
gemeenten voor het uitbreiden van het voorschoolse aanbod voor peuters waarvan de ouders
geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en die níet in aanmerking komen voor gemeentelijke
tegemoetkoming in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (doelgroepkinderen).
Hoewel het Kabinet uitgaat van een ingroeipad lot2021 heeft het College van Roosendaal ervoor
gekozen de beschikbare gelden per januari 2017 aan te vullen tot het uiteindelijke bedrag van
2021 . Daarnaast stelt de gemeente extra geld beschikbaar om wachtlijsten in de peuteropvang te
voorkomen. ln juli 2016 is in de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin uitgegaan wordt
het inrichten van 150 extra plaatsen peuteropvang. Het doel is dat op deze manier alle kinderen in

Roosendaal die daar behoefte aan hebben toegang hebben tot de peuteropvang.

Wie kan gebruik maken van de regeling?
De regeling is bedoeld om alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar de kans te geven om deel te
nemen aan een vorm van peuteropvang. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
peuterspeelzalen, peuteropvang, kinderdagopvang of gastouderopvang. De aanbieder moet wel
ingeschreven staan in het LRKP. De regeling betreft echter uitsluitend de kinderen in deze
leeftijdscategorie. Tevens wordt uitgegaan van een vergoeding voor maximaal 5 uur per week,
gedurende de schoolweken (40 weken per jaar).

Team Maatschappij

Stadserf 1, Postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax (0165) 57 93 38

E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl
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Uitwerking:
De uitbreiding van capaciteit betreft alle peuters in Roosendaal en alle aanbieders voor
peuteropvang. Hierbij dient te worden voldaan aan een aantal criteria:
- Het kind in kwestie is tussen de 2 en 4 jaar oud;
- De aanbieder is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
- Ouders maken geen gebruik van een andere regeling, zoals de kinderopvangtoeslag of

compensatie in het kader van VVE (zogenaamde doelgroepenbereik);
- Er is aantoonbaar geen sprake van recht op toeslag in het kader van kinderopvang en/of

WE;
- De compensatie van de gemeente betreft de reële kostprijs tot een vastgesteld maximum

(voor 2017 8,85 per uur) voor maximaal 5 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, na
aftrek van een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage is vastgelegd in een
gemeentelijke tabel, gebaseerd op de landelijke adviestabel van de VNG. De aanbieder is
verantwoordelijk voor vaststellen en het innen van deze bijdrage. De grondslag kan
desgevraagd worden aangetoond.

Aanvragen van de compensatiesubsidie
Om een beroep te kunnen doen de compensatie wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de
gemeente Roosendaal. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar bij
afhandeling dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstijd van maximaal l3 weken.
Hierbij wordt een verschillende werkwijze gehanteerd voor respectievelijk kinderdagverblijven (incl
peuterspeelzalen) en gastouderopvang.

Kinderdagverblijven
Houders van kinderdagverblijven kunnen aanvragen indíenen op basis van het geschat aantal
deelnemers in dat jaar. Een aanvraag kan ook tussentijds worden bijgesteld. Er wordt een beschikking
afgegeven op basis van dit geschatte aantal, gebaseerd op een gemiddelde compensatie van €1450
per jaar. Aan het eind van het jaar wordt een verantwoording ingediend met de uiteindelijke netto
kosten, na aftrek van de gerealiseerde ouderbijdrage. Hierop wordt een vaststellingbeschikking
opgesteld, op basis waarvan een eventuele verrekening volgt.
Maandelijks wordt gevraagd een overzicht aan te leveren van de deelnemende kinderen. Zo kan
worden bijgehouden of de schatting overeenkomt met de realisatie en eventueel tussentijds worden
bijgestuurd.
Ook door kinderdagverblijven kan gebruik gemaakt worden van de procedure voor gastouders.

Gastouders
Omdat gastouders overwegend kleinere groepen kinderen opvangen, wordt voor gastouders de
aanvraag gedaan op basis van individuele deelnemers. Een individuele aanvraag kan worden gedaan
op basis van de daadwerkelijke plaatsings- en inkomensgegevens.

Vergoedingen compensatie kostwinners/niet werkenden Roosendaal Per laar 2A17

Totaalinkomen Ouderbijdrage (per jaar) gemeenteliike verqoedinq

I kind kind 2 totaal o.b.v I kind 2 kinderen
< € 18.176 € 125 € 125 € 250 € 1645 € 3290

€ 18.177 -€.27.946 € 125 € 125 €250 € 1645 € 3290
€,27.947 - € 38.455 € 180 € 125 € 305 € 1590 € 3235
€38.456-€52.304 €280 € 125 € 405 € 1490 € 3135
€ 52.305 -€75.184 € 500 € 125 € 625 € 1270 €2915

€ 75.185 - €. 104.184 € 840 €250 € 1090 € 930 €.2450
€ 104.185 en hoqer € 1050 € 500 € 1550 €720 € 1990
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Dit betekent dat als er een kind in de doelgroep geplaatst wordt of de leeftijd van 2 jaaî bereikt, de
instelling op basis van de actuele kind- en inkomensgegevens een aanvraag in kan dienen voor
compensatie conform bovenstaande tabel. Deze wordt dan in één beschikking toegekend of
afgewezen.
Naast de aanvraag op basis van een inschatting, kan ook door kinderdagverblijven een aanvraag
ingediend worden dezelfde wijze als gastouderopvang. Een aanvraag wordt dan direct voorzien van
de daadwerkelijke gegevens in plaats van een schatting. Deze aanvraag wordt dan direct behandeld

Subsidieaanvragen en E-herkenning
Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website
www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de subsidie

Subsidieaanvragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend, via het daartoe bestemde
aanvraagformulier, bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA
Roosendaal.
Om digitaal subsidie te kunnen aanvragen bij de gemeente Roosendaal, heeft uw organisatie

eHerkenning nodig. Dit is een soort DigiD voor bedrijven waarmee u veilig online zaken kunt doen bij

de overheid.

Houd er rekening mee dat het aanvragen van eHerkenning tijd kost. De eenmalige

aanvraagprocedure kost tijd, omdat u een aantal stukken moet versturen via de post. Denk aan: KVK
gegevens, kopie paspoort, handtekeningen etc. Vervolgens duurt het een aantal dagen voordat u
eHerkenning kunt gebruiken.

Om aan te sluiten op eHerkenning zijn kosten verbonden. De gemeente Roosendaal betaalt uw

organisatie eenmalig € 60,- waarmee de kosten van eHerkenning voor de komende drie jaar

(gedeeltelijk) zijn vergoed.
Dit bedrag maken we in het eerste kwartaal van 2017 aan u over op het rekeningnummer zoals

opgegeven bij uw subsidieaanvraag. Vanaf het vierde jaar betaalt u zelf voor eHerkenning. De kosten

van eHerkenning worden ook vergoed als de gevraagde subsidie niet verleend wordt.

Meer informatie
Voor meer informatie over eHerkenning kunt u terecht op u¡¡nv.eherkenninq.nl. Voor vragen over de

compensatieregeling kunt u de nadere regels van de subsidieverordening 2017 raadplegen. Voor

algemene vragen over subsidies kunt terecht op onze website www.roosendaal.nl/subsidies. Ook kunt

u tijdens kantoortijden bellen naar 140165.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
namens dezen,
de wethouder van Onderwijs,

J.A.M. Verbraak


