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Z-15-26975 Maatschappij C. Zoetekouw Raadsvoorstel mw. Snuif  

Nr.     3. Bestuur\6511  

B&W-besluit   29-03-2016 

Raadscommissie  13-04-2016  

Raad    28-04-2016 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 2017-2018  

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-

2018. 

2. Voortzetting van de subsidieverlening voorschoolse educatie aan organisaties 

voor kinderopvang 2017-2081. 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin het volgende wordt 

voorgesteld en vastgelegd in een verordening:  

a. tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor ouders/verzorgers, zijnde 

 éénverdieners met een kindje dat VVE behoeft; 

b. tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor ouders/verzorgers met een 

 gezinsinkomen lager dan 110% van het sociaal minimum, niet gekoppeld 

 aan indicatie voor VVE; 

c. intrekken verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten  

 van het bezoeken van peuteropvang in Hillegom 2007, in te trekken.  

 

 

Bestaand kader:  

-Gemeentewet, artikel 147 

-Gemeentewet, artikel 149 

-Algemene wet bestuursrecht 

-Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie 

-Wettelijke subsidie;  Bijdrage per VVE kind aan organisatie voor kinderopvang.  

Dit is € 1400,-. Geld volgt kind. 

 

Doelstelling:  

- Het mogelijk maken van kinderopvang met voorschoolse educatie voor peuters van 

2,5 tot 4 jaar. Het gaat hierbij om peuters die vallen binnen de brede doelgroep-

definitie van de gemeente Hillegom. 

- Het mogelijk maken van kinderopvang voor peuters van 2,5 tot vier jaar waarbij 

het gezinsinkomen lager dan 110% van het sociaal minimum is.  
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Inleiding: 

In de notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-2018” heeft het college 

onder andere de volgende uitgangspunten benoemd: 

• De keuzevrijheid van ouders/verzorgers is zo breed mogelijk. 

• Toegang tot VVE wordt mogelijk voor alle kinderen, die dit nodig hebben.  

 

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Gemeenten zijn en blijven 

verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie voor kinderen van ouders/verzorgers 

met een risico op taalachterstand. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en 

ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De gemeente Hillegom hanteert een 

bredere dan de wettelijk doelgroepdefinitie. Per doelgroepkind is een VVE-subsidie 

voor kinderopvangorganisaties beschikbaar van € 1400,- per kind per jaar.  

 

De doelgroep voor voorschoolse educatie wordt geïndiceerd door het CJG en/of de 

organisaties voor kinderopvang, die meegetekend hebben met het “ Convenant voor- 

en vroegschoolse educatie Hillegom”, januari 2015.   

 

De gemeente Hillegom onderkent het belang van ontwikkelrecht voor peuters uit 

gezinnen met beperkte financiële middelen. Dit betekent dat kinderen: uit gezinnen 

met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum, zonder noodzaak voor VVE, 

in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage.  

 

De voorgestelde tegemoetkomingen treden in werking als ouders/verzorgers geen 

gebruik kunnen maken voor de voorliggende fiscale regelingen. De hoogte van de 

tegemoetkoming wordt vastgesteld in het college.  

 

Argumenten: 

2.1.De tegemoetkomingen worden vastgelegd in een nieuwe verordening.  

De vorige verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van peuteropvang in Hillegom 2007, vervalt per 01-01-2017.  

 

3.1.Ouders/verzorgers van een doelgroepkindje die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag , kunnen gebruik maken van 10 uur kinderopvang met VVE- 

begeleiding. De financiële (gezins)situatie mag geen reden zijn af te zien van het 

gebruik maken van VVE.  

 

3.2.Ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en een- 

gezinsinkomen onder 110% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van 

kinderopvang voor maximaal 6 uur per week. De financiële (gezins)situatie mag geen 

belemmering zijn voor het gebruik mogen maken van kinder/peuteropvang.  
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Financiële dekking: 

De dekking vindt plaats uit de post OAB- middelen (Onderwijs Achterstandenbeleid; 

totaal: € 36.400 wet OKE en €64.400 VVE) en het budget voorschoolse voorzieningen 

(voorheen subsidie SPH) € 98.875, oftewel algemene middelen van de gemeente 

Hillegom. 

In 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden, bij onvoldoende beschikbare dekking, kan 

mogelijk het armoedebeleid als dekking worden ingezet.   

 

Participatie: 

Deze verordening is voortgekomen uit het “ Convenant voor- en vroegschoolse 

educatie Hillegom”, januari 2015, getekend door de partijen betrokken bij de Voor- 

en vroegschoolse educatie in Hillegom. Aansluitend is een notitie geschreven, zie 

bijlage, deze is besproken met de aanbieders van voorschoolse opvang in Hillegom.  

 

Urgentie: 

De nieuwe verordening gaat in per 01-01- 2017, maar de kinder- en peuteropvang-

organisaties wensen duidelijkheid over het beleid, zodat zij hun organisatie zo nodig 

kunnen aanpassen.  

 

Kanttekeningen: 

- De gemeente stelt een tegemoetkoming beschikbaar in de ouderbijdrage voor de 

opvang aan ouders/verzorgers van kinderen die VVE-begeleiding nodig hebben en 

geen gebruik kunnen maken van de Wet op de Kinderopvang. Ouders/verzorgers van 

kinderen zonder noodzaak tot VVE- begeleiding en  die geen gebruik kunnen maken 

van de Wet Kinderopvang en met een inkomen boven 110% sociaal minimum vallen 

hier buiten. De gemeente ziet dit als de eigen verantwoordelijkheid van de 

ouders/verzorgers.  

 

- De minister is voornemens het financieringssysteem voor werkende 

ouders/verzorgers vanaf 01-01-2018 te wijzigen. Het 

kinderopvangtoeslagensysteem via de belastingdienst wordt vervangen door een 

systeem van directe financiering. De uitvoering zal via DUO (uitvoeringsorganisatie 

van de Rijksoverheid voor het onderwijs) plaats gaan vinden.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

-Notitie Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-2018 

-Verordening regelende de tegemoetkoming ouderbijdrage in de kosten voor het bezoeken van kinderopvang in 

Hillegom 2017-2018 

 

Informatie bij: C. Zoetekouw, c.zoetekouw@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537 222 

mailto:c.zoetekouw@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-

2018. 

2. Voortzetting van de subsidieverlening voorschoolse educatie aan organisaties 

voor kinderopvang 2017-2081. 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin het volgende wordt 

voorgesteld en vastgelegd in een verordening:  

a. tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor ouders/verzorgers, zijnde 

 éénverdieners met een kindje dat VVE behoeft; 

b. tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor ouders/verzorgers met een 

 gezinsinkomen lager dan 110% van het sociaal minimum, niet gekoppeld 

 aan indicatie voor VVE; 

d. intrekken verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten  

 van het bezoeken van peuteropvang in Hillegom 2007, in te trekken.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 april 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 

 


