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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-15-26975\3. Bestuur\6843 
Datum voorstel:   25 juli 2016 
Datum collegevergadering:  16 augustus 2016 

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
Datum raadsvergadering:   15 september 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Trigt 

Behandelend ambtenaar:   Esther Loos 
E-mailadres:   eloos@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     06 46394463 

 
Agendapunt:  -- 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de 
 kosten van het bezoeken van kinderopvang Hillegom 2017 

 

 

Wij stellen voor 

 

1. De Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2017 vast te stellen. 

2. De Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom 2007 per 1 januari 2017 in te trekken. 

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

2018”. 
  
 

 
Inleiding 

Op 28 april jl. zou de gemeenteraad van Hillegom een raadsvoorstel behandelen over 

VVE 2017-2018. Doordat minister Asscher vlak daarvoor plannen bekend maakte die 

peuteropvang voor ieder kind mogelijk moeten maken is dit niet doorgegaan. De raad 

heeft tijdens de raadsvergadering van 28 april wel een motie aangenomen met 

uitgangspunten voor de nog op te stellen verordening. Zoals de motie aangeeft wordt de 

raad hierbij de verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2017 aangeboden zodat deze in de 

raadsvergadering van 15 september 2016 kan worden behandeld. De verordening biedt 

een regeling voor ouders van peuters die geen aanspraak maken op een toeslag onder 

de wet kinderopvang.  

Deelname aan een peutervoorziening stimuleert de ontwikkeling van het kind, bereidt 

het voor op de basisschool en verkleint het risico op achterstanden op het gebied van 

taal, rekenen, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling. Voor kinderen bij wie toch 
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een achterstand in de ontwikkeling gesignaleerd wordt is deelname aan een VVE-

programma mogelijk. 

Het college zal de tarieven en nadere regels vaststellen in een collegebesluit. Het werken 

op deze manier geeft het college de mogelijkheid snel te anticiperen op veranderingen 

in wetgeving, mocht dit nodig zijn.  
 
  

Bestaand kader/context 

 artikel 147 Gemeentewet 

 artikel 149 Gemeentewet 

 artikel 166 Wet op Primair Onderwijs 

 Algemene subsidie verordening 2016 
 
 
Beoogd effect 

 Het uitvoering geven aan de plannen van minister Asscher om iedere peuter 

toegang te geven tot voorschoolse peuteropvang. 

 Het vervullen van de wettelijke verplichting tot het bieden van voorschoolse 

educatie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. De gemeente Hillegom hanteert hierbij 

een bredere doelgroep definitie dan de wettelijk verplichte.  

 Het doen van een financieel toegankelijk aanbod aan ouders van peuters zonder 

recht op kinderopvangtoeslag, zodat deze peuters naar een voorschoolse 

voorziening kunnen gaan. 
 

 
Argumenten 

1.1 De verordening voorziet in de opgave voor gemeenten om een passend aanbod te 

doen voor alle peuters. 

Dit voorjaar heeft minister Asscher bekend gemaakt dat er extra gelden naar 

gemeenten komen om een passend aanbod te doen voor peuters wiens ouders geen 

aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bij de verstrekking van deze gelden zijn 

bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. In de 

motie van de raad van 28 april 2016 wordt naar deze bestuurlijke afspraken 

verwezen. Uitgangspunt bij de inzet van de gelden is dat een passende 

ouderbijdrage wordt geboden aan de groep die geen aanspraak maakt op 

kinderopvangtoeslag. De verordening biedt de ouders van deze kinderen een 

tegemoetkoming in de kosten van twee dagdelen opvang (6 uur totaal). De hoogte 

van de tegemoetkoming wordt bepaald door het college in een collegebesluit. De 

tarieven voor 2017 moeten nog worden vastgesteld, maar het college is voornemens 

onderstaande tabel vast te stellen. 
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Gezamenlijk toetsingsinkomen 

gezin 2017 

 

Gemeente Hillegom 

Hoogte tegemoetkoming per 

uur 

lager dan € 20.215,-  € 7,00 

€ 20.216,- € 22.053,-  € 6,50 

€ 22.054,- € 23.890,-  € 5,75 

€ 23.891,- € 25.728,-  € 5,00 

€ 25.729,- € 36.900,-  € 4,00 

€ 36.901,- € 52.000,- € 3,00 

€ 52.001,- € 75.000,- € 2,00 

 >€75.000,- Geen tegemoetkoming 

  

1.2 De verordening regelt de verplichting voortvloeiende uit artikel 166 WPO, om VVE 

toegankelijk te maken voor alle kinderen die dat nodig hebben. 

Artikel 166 WPO verplicht gemeenten er zorg voor te dragen dat er voldoende 

voorzieningen zijn voor kinderen die risico lopen op een taalachterstand. In de 

gemeente Hillegom is deze groep uitgebreid met kinderen met een achterstand in 

rekenen, op motorisch gebied of op sociaal-emotioneel gebied. De verordening 

voorziet op twee manieren in de verplichting. 

Ten eerste maakt de verordening het mogelijk een vaste voet uit te keren aan 

voorzieningen die VVE aanbieden. Deze vaste voet is een jaarlijks uit te keren bedrag 

per VVE-plaats en kan door de opvanglocaties ingezet worden om de extra kosten 

die het aanbieden van een VVE-plaats met zich meebrengt te financieren. De hoogte 

van deze vaste voet wordt door het college vastgelegd met een collegebesluit. Het 

tarief van de vaste voet voor 2017 wordt door het college vastgesteld na vaststelling 

van deze verordening. Het voorstel is om zoals al te doen gebruikelijk was een 

bedrag van 1.400 euro per VVE-plaats uit te keren.  

 

Ten tweede maakt deze verordening het mogelijk ouders van een VVE kind zonder 

aanspraak op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming te verschaffen in de extra 

opvangkosten die de VVE-plaats met zich meebrengt. Een VVE-programma beslaat 

10 uur per week. Dat is vier uur bovenop de regulier aangeboden zes uur 

peuteropvang. Deze vier uur extra kan een financiële drempel vormen voor ouders 

om hun kinderen niet deel te laten nemen aan VVE. Om dit te voorkomen worden de 

kosten van de extra vier uur opvang volledig vergoed.  

 

1.3 De verordening sluit aan bij het ‘geld volgt kind’ principe 

Op basis van de verordening word een tegemoetkoming verstrekt per kind dat 

daadwerkelijk een plek heeft op een peuteropvang. Indien het kind wisselt van 

opvanglocatie, dan gaat de tegemoetkoming met het kind mee. Daarom wordt 

gesproken van het ‘geld volgt kind’ principe. 
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1.4 De verordening geeft ouders een zo breed mogelijke keuzevrijheid 

Op basis van de verordening wordt het voor ouders mogelijk hun kind te brengen 

naar elke peuteropvang die aan de eisen van de verordening voldoet. De 

verschillende opvangorganisaties worden op financieel gelijke wijze behandeld.  

 

2 De aangeboden verordening vervangt de nu geldende verordening 

De ‘verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2017’ vervangt de nu geldende verordening. 

Die verordening, ‘regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom 2007’ vervalt per 01-01-2017. 

 

3 Dit document is het onderliggende beleidsdocument voor de verordening 

De notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-2018” is het onderliggende 

beleidsdocument van de verordening en bevat beleidsoverwegingen, argumentatie en 

achtergrond informatie.  
 

 
Kanttekeningen 
 

1.1 Het is niet mogelijk de daadwerkelijke kosten exact weer te geven. 

De gemeente Hillegom heeft geen inzicht in de beweegredenen van de ouders om 

hun peuter niet naar een peuteropvang te brengen. Ook heeft de gemeente Hillegom 

geen inzicht in de financiële situatie van de ouders van deze peuters. Hierdoor is het 

niet duidelijk hoeveel kinderen gebruik zullen maken van de regeling en in welke 

inkomenscategorie de ouders vallen. Het is dus ook niet mogelijk een exact 

kostenplaatje te geven. Er is een schatting gemaakt op basis van ervaringscijfers.  

In het verleden konden de opvanglocaties zelf een kind voor VVE indiceren. Vanaf 1 

januari 2017 zal de toeleiding van VVE-kinderen naar een VVE-plaats voor 100% via 

het CJG gaan. Dit kan ook invloed op de kosten hebben. 

Eind 2017 zullen de kosten van de regeling geëvalueerd worden.  

 

1.2 De komende jaren kan het budget wat in de dekking voorziet aan veranderingen 

onderhevig zijn. 

De komende jaren kunnen de budgetten vanuit het Rijk bedoeld voor peuteropvang 

aan veranderingen onderhevig zijn. Minister Asscher heeft aangekondigd de Wet OKE 

gelden terug te trekken vanaf 2018 en wordt er gewerkt aan een nieuwe maatstaf 

voor het toekennen van de VVE gelden. Bij het berekenen van de kosten van de 

nieuwe regeling is rekening gehouden met het wegvallen van de Wet OKE-gelden. 
 

Financiële consequenties 

De dekking vindt plaats uit de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid en 

kinderopvang die vanuit het Rijk worden toegekend, de Asschergelden en het budget 

voorschoolse voorzieningen dat vanuit de algemene middelen is vrijgemaakt (voorheen 

subsidie SPH). 
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Voor 2017 zijn dit de volgende bedragen: 

 Onderwijs Achterstandenbeleid: € 64.400,-   

 Wet OKE- gelden: € 36.400,-   

 Asschergelden 2017: € 19.596,- 

 Budget voorschoolse voorzieningen: € 98.875,- 

 

Totaal: € 219.271,- 

 

Berekeningen op basis van ervaringscijfers geven aan dat ieder jaar zo’n € 220.000,- 

nodig zal zijn. Voor 2017 is hiervoor dekking beschikbaar.   

 
 
Aanpak / uitvoering / 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 de notitie ‘Voorschoolse opvang en 

uitvoering VVE 2017-2018’ geschreven. Deze is besproken met de aanbieders van 

voorschoolse opvang in Hillegom. 

 

De verordening regelt dat de tegemoetkoming wordt geïnd door de organisaties voor 

peuteropvang en in de vorm van een korting op het uurtarief wordt verstrekt aan de 

ouders van de peuter. Na het vaststellen van de verordening zal het college in overleg 

gaan met de betrokken organisaties om afspraken te maken over de uitvoering hiervan.  
 
 
Duurzaamheid 

Het op zo jong mogelijke leeftijd terugdringen van ontwikkelingsachterstanden 

bevordert dat kinderen op latere leeftijd goed mee kunnen komen in de maatschappij.  
 
 
HLT 

n.v.t. 
 
Urgentie 

De verordening gaat in per 1 januari 2017. Dit geeft bij vaststelling op 15 september de 

kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzalen 3,5 maand de tijd om zich voor te 

bereiden op de nieuwe situatie. Wanneer de raad besluitvorming uitstelt wordt de 

termijn van voorbereiding korter voor de betrokken organisaties.  
 
 
Evaluatie 

Eind 2017 zal het beleid worden geëvalueerd. Indien nodig zullen de tarieven voor 2018 

worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld.  
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Bijlagen / achtergrondinformatie 

1. Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken 

van kinderopvang in Hillegom 2017 

2. Notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-2018” 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

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

secretaris       burgemeester 
 
 



GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

 

 

 

Kenmerk : Z-15-26975\3. Bestuur\6843  

Onderwerp : Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken 

van kinderopvang Hillegom 2017 
Pagina 7 van 7 

 

Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 
 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 166 Wet op Primair Onderwijs en de 

Algemene Subsidie verordening 2016,  
 

 
besluit: 
 

1. De verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2017 vast te stellen. 

2. De Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom 2007 in te trekken.  

3. Kennis te nemen van de notitie “Voorschoolse opvang en uitvoering VVE 2017-2018”. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 
 
 

 
 
de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 

drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


