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Subsidieregeling peuteropvang 2016-2
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
Gelet op de vastgestelde kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting;
Gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene
subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015;
Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:
Subsidieregeling peuteropvang 2016-2

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepalingen
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

Wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit: Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP): register waarin alle gastouderbureaus,
gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen
zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;
Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
Doelgroeppeuter: een peuter met een indicatiestelling voor voorschoolse educatie van Zuyderland
Jeugdgezondheidszorg;
Kinderopvang: de opvang van kinderen in de zin van de wet;
Peuteropvang: de opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar voor minimaal vijf uur per week verdeeld
over twee dagdelen gedurende maximaal 40 weken per jaar;
Opvanglocatie: locatie waar peuteropvang aangeboden wordt niet zijnde gastouderopvang of
buitenschoolse opvang;
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): educatie verdeeld in een voorschoolse periode (2-en 3
jarigen) doorlopend in de eerste jaren van het basisonderwijs (de 4-en 5-jarigen), de vroegschoolse
periode;
Voorschoolse educatie (VE): educatie voor doelgroeppeuters zoals bedoeld in de wet;
VE peuteropvang: peuteropvang voor doelgroeppeuters conform het besluit;
VE-locatie: een locatie die in het LRKP geregistreerd staat als aanbieder van voorschoolse educatie
(VE);
Kindgebonden subsidie: subsidie waarbij de deelnemende peuter eenheid is van subsidie;
Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder
h, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang;
Maximale uurtarief kinderopvang: het maximale uurtarief voor dagopvang in een kindercentrum
zoals vastgelegd in het Besluit kinderopvangtoeslag;
Ouder: ouder in de zin van de wet;
Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de afname van peuteropvang.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de tabel kinderopvangtoeslag
van de Belastingdienst;
Ouder verklaring: een door de ouder(s) ondertekende verklaring, voorzien van bewijsstukken
waaruit blijkt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op kinderopvangtoeslag;

Artikel 2 Doelgroep kindgebonden subsidie
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van (doelgroep)peuters
van de volgende groepen ouders:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter;
1.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een peuter;
2.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een doelgroeppeuter.
3.

Artikel 3 De aanvrager
Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door Stichting Spelenderwijs
en MIK Kinderopvang BV.

Artikel 4 De aanvraag
1.
2.

1

De aanvraag wordt uiterlijk voor 15 augustus 2016 ingediend.
De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op de periode van 1 september 2016 tot en met 31 december 2016.
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3.

De overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een activiteitenplan dat wordt toegevoegd
aan de subsidiebeschikking.

Artikel 5 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Sittard-Geleen 2015
kan de subsidie (deels) worden geweigerd of worden ingetrokken als:
de opvanglocatie niet gevestigd is in gemeente Sittard-Geleen;
a.
voor doelgroeppeuters de aantekening voorschoolse educatie: ‘ja’ ontbreekt in het LRKP;
b.
de opvanglocatie niet ingeschreven staat als kinderdagverblijf in het LRKP.
c.

Artikel 6 Subsidieplafond
Burgemeester en wethouders kunnen voor deze subsidieregeling een subsidieplafond vaststellen.

Hoofdstuk 2 Subsidiebedragen
Artikel 7 Kindgebonden subsidie uitvoering peuteropvang
1.

De subsidiebedragen ten behoeve van de (doelgroep)peuters van de volgende groepen ouders
luiden als volgt:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter € 3,83 per uur voor de
a.
eerste vijf uur per week, € 10,72 voor de tweede vijf uur per week.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een peuter € 9,35 per uur met een maxib.
mum van vijf uur per week.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een doelgroeppeuter € 10,72 per uur met
c.
een maximum van tien uur per week.

2.

Het uurtarief genoemd in lid 1 omvat onder andere loonkosten van al het uitvoerend en coördinerend personeel, inclusief directie, bij-en nascholing, vervangings- en verletkosten bij ziekte, uitvoering van VVE-programma inclusief intake, warme overdracht, observaties, oudergesprekken,
zelfevaluatie, differentiatie, begeleiding, voorbereidings- en tutortijd, organisatie van ouderactiviteiten ten behoeve van ouderparticipatie, huisvesting en overhead.

Artikel 8 Ouderbijdrage
1.
2.

De maximale ouderbijdrage voor de doelgroep van de kindgebonden subsidie is gelijk aan het
maximale uurtarief kinderopvang.
De hoogte van de ouderbijdrage voor:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter wordt voor de eerste
a.
vijf uur bepaald aan de hand van de tabel kinderopvangtoeslag 2016 van de Belastingdienst,
voor de tweede vijf uur betalen zij geen ouderbijdrage.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een peuter wordt bepaald aan de hand
b.
van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een doelgroeppeuter € 0,32 cent per uur
c.
met een maximum van tien uur per week.

Artikel 9 Cito toetsen
1.
2.

De subsidie per toets bedraagt € 54,90 per doelgroeppeuter.
De doelgroeppeuter wordt op twee momenten getoetst:
In de leeftijd tussen 36 maanden en 38 maanden
a.
In de leeftijd tussen 44 maanden en 46 maanden
b.

3.

Tussen beide toetsmomenten zit een periode van minstens vijf maanden.

Artikel 10 HBO coach
1.
2.
3.

2

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 33.800,00 voor Stichting Spelenderwijs en
maximaal € 6.480,00 voor MIK Kinderopvang BV.
Het doel van de inzet van de HBO coach is een verbetering van de pedagogische kwaliteit in de
VVE-groepen.
De HBO-coach wordt ingezet op één of meer van de volgende taken:
opbrengstgericht werken opzetten;
a.
coaching pedagogisch medewerkers op de groep;
b.
coördinatie doorgaande lijn;
c.
coördinatie ouderbetrokkenheid.
d.
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Artikel 11 Kwaliteitsbudget
Het kwaliteitsbudget bedraagt € 1000,00 per VE-locatie voor het gehele kalenderjaar 2016. Dit budget
is bedoeld voor het borgen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

Hoofdstuk 3 Voorschotten
Artikel 12 Kindgebonden subsidie uitvoering peuteropvang
1.

De subsidieontvanger levert na afloop van elke kwartaal een rapportage in bij burgemeester en
wethouders. Deze rapportage bevat de volgende elementen:
het aantal doelgroeppeuters per groep ouders
a.
het aantal peuters
b.
het aantal uur opvang per peuter
c.

2.

De verlening van het voorschot van de kindgebonden subsidie geschiedt kwartaalsgewijs op
grond van de in lid 1 genoemde rapportage.

Artikel 13 Afname Cito toetsen
De verlening van het voorschot voor de afname van Cito toetsen gebeurt kwartaalsgewijs. In de rapportage genoemd in artikel 12 lid 1 wordt het aantal afgenomen toetsen aangegeven.

Artikel 14 HBO coach en kwaliteitsbudget
De verlening van het voorschot voor de inzet van de HBO coach en het kwaliteitsbudget geschiedt door
het verlenen van een voorschot van 100% tegelijkertijd met de verlening van het subsidiebedrag. Deze
voorschotten worden bij de subsidievaststelling verrekend.

Hoofdstuk 4 Afsluiting
Artikel 15 Hardheidsclausule, inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.
3.

In gevallen waarin de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou
leiden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van deze regeling.
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt met ingang van 1 september
2016 tot en met 31 december 2016.
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling peuteropvang 2016-2.

Aldus besloten in de vergadering van 19 juli 2016.
Het college voornoemd,
De burgemeester
drs. G.J.M.Cox
De secretaris
mr. J.H.J.Höppener
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