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Verordening Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Haren
De raad van de gemeente Haren,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 2013;
gelet op de wettelijke kaders, te weten de Wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen en
de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE);
gelet op het beleidskader verwoord in het ‘Advies uitwerking VVE-regeling’ (nummer advies 8409) van
18 december 2012;
besluit:
vast te stellen de
Verordening Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Haren

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Definities
1.

In deze verordening wordt verstaan onder:
Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren;
a.
Ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de adoptief- of pleegouder van een kind
b.
op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of er
sprake is van pleegouderschap een subsidie op grond van de Wet op de jeugdzorg buiten
beschouwing blijft.
Beleidsregels: beleidsregels Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Haren, zoals
c.
door het college vast te stellen.
Voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE-programma): een voorschoolse programd.
ma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd
van kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar op het gebied van taal, motoriek
en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Doelgroepkinderen: kinderen die in aanmerking komen voor een VVE-programma, op indie.
catie van een door het college aan te wijzen instantie.
VVE-toeslag: een financiële bijdrage van de gemeente in de kosten van het VVE-programma.
f.

2.

De in de verordening gehanteerde begrippen en begripsbepalingen hebben dezelfde betekenis
als bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Algemene wet
bestuursrecht en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, tenzij daarvan uitdrukkelijk
in deze verordening wordt afgeweken.

Hoofdstuk 2 VVE-toeslag
Artikel 2 Aanspraak
1.

2.
3.

Een ouder, die zijn woonplaats heeft in de gemeente Haren, heeft aanspraak jegens het college
op een VVE-toeslag indien zijn kind, in de leeftijd tussen 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar en woonachtig is in de gemeente Haren, een VVE-programma voor taal, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling volgt bij een kinderopvangaanbieder, zoals in de beleidsregels vast te stellen.
Een ouder en diens partner die tevens ouder is, worden voor de toepassing van deze verordening
geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.
De VVE-toeslag wordt uitbetaald aan de kinderopvangaanbieder, die een VVE-programma aanbiedt
waar de ouder gebruik van maakt.

Artikel 3 Weigeringsgrond
Een ouder heeft voor een kalenderjaar geen aanspraak op een VVE-toeslag, indien en voor zover de
ouder in dat jaar in aanmerking komt voor een kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, ten behoeve van een VVE-programma.

Artikel 4 Hoogte van de VVE-toeslag

1

1.

De hoogte van de VVE-toeslag is afhankelijk van:
de draagkracht, en
a.
of het kind behoort tot de doelgroep voor VVE, en
b.
de kosten van het VVE-programma per kind, die worden bepaald door het aantal uren VVEc.
programma per kind in het berekeningsjaar en de voor dat VVE-programma te betalen prijs,
met inachtneming van het bedrag bedoeld in het tweede lid.

2.

De uurprijs die bij de hoogte van de VVE-toeslag, bedoeld in het eerste lid, in aanmerking wordt
genomen, gaat een bij de beleidsregel vast te stellen bedrag niet te boven.
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Artikel 5 Aanvraag
1.

Een aanvraag tot vaststelling van een VVE-toeslag bevat in ieder geval de volgende gegevens:
naam en adres van de ouder;
a.
indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres
b.
van de ouder, het adres van de partner;
naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;
c.
overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag, zoals
d.
opgenomen in de beleidsregels.

2.

Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld
en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.
Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

3.

Artikel 6 Inhoud van de beschikking
Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van een VVE-toeslag is geldig voor zolang het kind behoort
tot de leeftijdsgroep en voldoet aan de eisen van artikel 2 tot en met 4 van deze verordening.

Artikel 7 Overige
Het college stelt nadere beleidsregels vast omtrent de aanvraag en verstrekking van de VVE-toeslag.

Hoofdstuk 3 Bepalingen omtrent de VVE-toeslag
Artikel 8 Beslistermijn
1.
2.

Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.
Het college kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ouder hiervan
schriftelijk in kennis.

Artikel 9 Ingangsdatum van de VVE-toeslag
1.

2.

Het college verleent de VVE-toeslag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, met ingang
van de datum waarop deze is aangevraagd, met dien verstande dat de ingangsdatum niet kan
liggen voor de datum van het VVE-programma.
Het college kan besluiten om af te wijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 10 De periode waarvoor de VVE-toeslag wordt verleend
1.
2.

Het college verleent de tegemoetkoming voor de periode bedoeld in artikel 6.
In afwijking van het eerste lid kan het college de VVE-toeslag voor een andere periode verlenen.

Artikel 11 Omvang van het VVE-programma
1.Het college verleent de VVE-toeslag voor een maximum aantal uren per week en een maximum
aantal weken per jaar, zoals in de beleidsregels vast te stellen.

Artikel 12 De bevoorschotting
1.
2.

De VVE-toeslag wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.
Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

Artikel 13 De Algemene Subsidieverordening gemeente Haren
De Algemene Subsidieverordening gemeente Haren, zoals vastgesteld op
10 augustus 2004, en eventuele opvolgers daarvan, is niet van toepassing op de VVE-toeslag.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen van ouders
Artikel 14 Inlichtingenplicht
1.

2.

2

De ouder en/of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen
beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling
van een lagere VVE-toeslag.
De ouder of de partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te
stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de VVE-toeslag van de gemeente van belang zijn.
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Hoofdstuk 5 Subsidieplafond
Artikel 15 Subsidieplafond
Voor de VVE-toeslag geldt een subsidieplafond. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks door
de raad vastgesteld bij de begroting. Het college stelt in de beleidsregels vast volgens welke criteria
het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 16 Gevallen waarin deze verordening niet voorziet
Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening
in gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 17 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze
verordening, indien toepassing van deze verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 18 Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 19 Citeertitel
De verordening wordt aangehaald als: Verordening Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Haren.
Haren, 28 oktober 2013
de raad voornoemd,

O.E. de Vries,
griffier

J.G. Vlietstra,
voorzitter
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Bijlage 1 Beleidsregels
Beleidsregels
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Bijlage 2 Artikelgewijze toelichting
Artikelgewijze toelichting
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