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Aan de Raad.
Onderwerp
Onderhandelingen met Kinderwoud over peuteropvang.

Korte inhoud
In de gemeenteraad zijn meerdere malen vragen gesteld over de positie van
Kinderwoud ten opzichte van andere aanbieders van peuteropvang in onze gemeente.
Wij hebben daarop toegezegd te onderhandelen met Kinderwoud waarbij wij tot
transparante afspraken wilden komen die ook voor de overige aanbieders van
peuteropvang in onze gemeente zouden gaan gelden.
De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en vertaald in de ‘beleidsregels
peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2018’
die wij uw raad hierbij ter kennisgeving aanbieden.

Voorstel van het College
Voor kennisgeving aannemen.

Bijlagen
Beleidsregels peuteropvang
Tytsjerksteradiel 2018.
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Toelichting
In 2016 heeft in onze gemeente de ‘harmonisatie van peuterspeelzaal naar
peuteropvang’ plaats gevonden. Naar aanleiding hiervan stelt ons college periodiek
beleidsregels peuteropvang vast. De beleidsregels zijn uitsluitend van toepassing op
kinderopvangorganisaties die peuteropvang aanbieden (vergelijkbaar met het vroegere
peuterspeelzaalwerk wat Kinderwoud heeft overgenomen van KEaRN). De
beleidsregels zijn niet van toepassing op de kinderdagopvang en de buitenschoolse
opvang.

Voor 2018 moet van rijkswege de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de
peuteropvang worden vastgesteld. Hierover is het afgelopen half jaar veelvuldig
contact geweest met Kinderwoud. Dit vanwege het feit dat de gemeente nog de
huurlasten van 5 peuteropvanglocaties van Kinderwoud betaalt en deze met ingang
van 2018 wil verleggen naar Kinderwoud. Daarmee wordt de bekostiging van de
peuteropvang transparant en voor iedereen gelijk.
Verschillende vormen van opvang
Er bestaan binnen de Wet Kinderopvang drie vormen van opvang, nl.:
Peuteropvang: vergelijkbaar met het vroegere peuterspeelzaalwerk, voor
kinderen van 2-4 jaar, beperkt aantal dagdelen per week open;
Kinderdagopvang: voor kinderen van 0-4 jaar, gedurende de gehele week open;
Buitenschoolse opvang: voor schoolgaande kinderen
Met de invoering van de ‘Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ valt
de peuteropvang (het vroegere peuterspeelzaalwerk) onder de Wet Kinderopvang. Dit
heeft geleid tot wijzigingen in de bekostiging van de peuteropvang. Ouders met recht
op kinderopvangtoeslag moeten de kosten van de peuteropvang betalen uit de
kinderopvangtoeslag (aanvragen bij belastingdienst). Voor ouders zonder recht op
kinderopvangtoeslag, blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kosten van de
peuteropvang. Dit geldt ook voor de kosten van de Voorschoolse Educatie (VVE) voor
doelgroep peuters (peuters met een extra ondersteuningsbehoefte); hiervoor geldt een
aanvullende regeling.
Hoogte gemeentelijke bijdrage peuteropvang
Landelijk is het uurtarief voor peuteropvang in 2018 bepaald op € 7,45. Veel
organisaties kunnen hiervoor echter geen peuteropvang bieden, o.a. vanwege het feit
dat een peuteropvang vaak maar een beperkt aantal dagdelen per week open is. Om
te voorkomen dat peuteropvang, met name in de kleinere dorpen, dan niet meer kan
worden aangeboden, vullen veel gemeenten dit tarief aan met een ‘koptarief’ tot de
werkelijke kostprijs.
Bij het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor peuteropvang in
Tytsjerksteradiel is rekening gehouden met de huidige kostprijs per uur van
Kinderwoud. Deze is, inclusief de huisvestingslasten, berekend op € 9,11 per uur.
Deze kostprijs is opgebouwd uit 2 componenten, nl. het landelijke uurtarief
peuteropvang 2018 (€7,45) met daarbovenop een ‘koptarief’ per uur (€ 1,66). Uit
landelijke cijfers uit 2016 blijkt dat de kostprijs van peuteropvang gemiddeld uitkomt op
een bedrag van € 9,72 per uur. De berekende kostprijs van Kinderwoud van € 9,11 is
in die zin dus alleszins redelijk te noemen.
Door de invoering van een ‘koptarief’ bovenop het landelijke uurtarief kunnen de
huurlasten van de 5 peuteropvanglocaties van Kinderwoud die nog door de gemeente
worden betaald, met ingang van 2018 naar Kinderwoud worden verlegd
(huurcontracten zullen worden aangepast).
Gelijk speelveld
Het koptarief wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld zonder indexatie. Voor
het landelijke tarief (de basis) geldt dat hier jaarlijks wel een indexatie op wordt
toegepast. Die indexatie is ter dekking van de jaarlijkse stijgende kosten. Na vijf jaar
zal opnieuw worden vastgesteld of en in hoeverre een koptarief opnieuw kan worden
toegekend.
Met de invoering van het koptarief betaalt de gemeente dus geen huisvestingslasten
meer voor Kinderwoud. Het koptarief geldt verder voor alle organisaties die
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peuteropvang aanbieden in Tytsjerksteradiel, waarmee een ‘gelijk speelveld’ is
gecreëerd. Sinds de invoering van de harmonisatie peuteropvang per 1 januari 2016
zijn dat naast Kinderwoud ook Kinderopvang Burgum en Kinderopvang Garyp. In de
beleidsregels is verder toegelicht aan welke voorwaarden voldaan moet worden om
hiervoor in aanmerking te komen. Ook andere vormen van peuteropvang (VVE,
doelgroep peuters) worden hierin beschreven. Kortheidshalve wordt in dit kader naar
deze beleidsregels verwezen.
Communicatie
Met Kinderwoud is uitvoerig overleg gevoerd, omdat de wijzigingen voor hen het meest
ingrijpend zijn. Kinderopvang Burgum en Kinderopvang Garyp zijn over bovenstaande
punten geïnformeerd, met het verzoek eventuele vragen of opmerkingen inzake het
voorgenomen beleid te melden. De reacties die van beide organisaties zijn binnen
gekomen over het nieuwe beleid zijn positief.
Communicatie met ouders verloopt via de uitvoerende organisaties. Het informeren
van ouders over peuteropvang gebeurt door foldermateriaal die wordt uitgereikt bij een
bezoek aan het consultatiebureau. Deze folder is in ontwikkeling. Daarnaast is het plan
opgevat om jonge ouders het foldermateriaal thuis te sturen, zodat ze vroegtijdig
bekend zijn met de peuteropvang.
Financiën
De subsidie inclusief de invoering van het ‘koptarief’ past binnen de door de
gemeenteraad in de begroting gestelde kaders.

Burgum, 29 januari 2018

Het College van Tytsjerksteradiel
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