
De raad van de gemeente Hillegom; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007;  

nr. 622. 

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor het verstrekken van bijdragen in de kosten 

van het bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom; 

 

Besluit vast te stellen de navolgende verordening: 

 

VERORDENING REGELENDE DE TOEKENNING VAN BIJDRAGEN IN DE KOSTEN 

VAN HET BEZOEKEN VAN PEUTERSPEELZALEN IN HILLEGOM 2007 

 

 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. peuterspeelzaalwerk: het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van twee tot vier jaar 

gedurende een of meer dagdelen per week met als doel de ontwikkeling van deze kinderen te 

bevorderen en hen samen te laten spelen; 

b. peuterspeelzaal: een voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt; 

c. bijdrage: een financiële tegemoetkoming in de ten laste van de ouders, voogden of verzorgers 

blijvende kosten van het bezoeken van een peuterspeelzaal; 

d. bijdragejaar: het tijdvak van de maand augustus in het ene jaar tot de maand augustus in het 

daarop volgende jaar; 

e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom. 

 

Artikel 2 Grondslag bijdrage 

1. Het college kan aan de ouders of verzorgers van in Hillegom woonachtige kinderen, die een 

peuterspeelzaal bezoeken in Hillegom, een bijdrage verlenen in de aan dit bezoek verbonden 

kosten. 

2. Een bijdrage wordt slechts verleend, indien de ouders of verzorgers een eigen huishouden 

voeren en een inkomen, uit uitkering of loon, hebben waarvan de hoogte maximaal 10% meer 

bedraagt dan het bijstandsminimum. 

3. Het college kan tevens aan de ouders of verzorgers van in Hillegom woonachtige kinderen, die 

een indicatie hebben ontvangen voor het bezoeken van de peuterspeelzaal voor een derde 

dagdeel in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), een bijdrage verlenen in de 

aan dit derde dagdeel verbonden kosten. 

4. De bijdrage voor een derde dagdeel als bedoeld in het voorgaande artikellid is niet afhankelijk 

van de hoogte van het inkomen van de ouders of verzorgers. 

 

Artikel 3 Aanvraag bijdrage 

De aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage wordt bij het college ingediend op het 

daartoe vastgestelde formulier. 

 

Artikel 4 Voorwaarden  

1. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet het kind of de kinderen waarvoor de 

aanvraag wordt gedaan: 

a. minimaal twee jaar zijn en de leeftijd van vier jaar nog niet hebben bereikt; 

b. in de gemeente Hillegom woonachtig zijn. 



2. De peuterspeelzaal welke bezocht wordt of zal worden dient te voldoen aan de bepalingen van 

de “Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Hillegom”, terwijl de 

peuterspeelzaal bovendien door de gemeente wordt gesubsidieerd. 

 

Artikel 5 Vaststelling en betaling 

1. Een bijdrage wordt toegekend voor één bijdragejaar, of een evenredig deel daarvan.  

2. Het bedrag van een bijdrage per kind per bijdragejaar wordt jaarlijks door het college 

vastgesteld. 

3. Een toegekende bijdrage wordt eventueel in een door het college te bepalen aantal termijnen 

betaalbaar gesteld.  

 

Artikel 6 Intrekking of wijziging van de bijdrage 

Een toegekende bijdrage kan door het college worden ingetrokken of gewijzigd indien: 

a. de toekenning is geschied op grond van onjuist verstrekte gegevens; 

b. het kind waarvoor de bijdrage is verleend de peuterspeelzaal gedurende een periode van drie 

maanden minder dan twee dagdelen per week heeft bezocht; 

c. niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4 van deze verordening; 

d. het inkomen van de ouders of verzorgers als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze 

verordening daar niet langer aanleiding toe geeft. 

 

Artikel 7 Vervallen verordening 

1. Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de “Verordening regelende de toekenning 

van bijdragen in de kosten van het bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom 1994”. 

2. Aanvragen om toekenning van bijdragen die op basis van de onder het eerste lid genoemde 

verordening zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is 

beslist, worden geacht op basis van deze verordening te zijn ingediend. 

3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens de in het eerste     

lid genoemde verordening, wordt beslist met toepassing van de onder het eerste lid genoemde     

verordening. 

 

Artikel 8  Algemene hardheidsclausule 

Het college kan van een of meer bepalingen van deze verordening afwijken dan wel deze buiten 

toepassing laten, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008 en werkt terug tot en met 1 september 2007. 

 

Artikel 10 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de 

kosten van het bezoeken van peuterspeelzalen in Hillegom 2007” 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 10 januari 2008, 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     drs. A. Mans 

griffier        voorzitter 


