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1. Het College besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van het
reguliere peuterspeelzaalwerk in 2010, conform de aanvraag, een subsidie
toe te kennen van € 1.508.187 (overzicht in financiële paragraaf). De kosten
van dit besluitpunt is gedekt binnen programma 4.

2. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 2010
in met het bedrag van totaal € 220.000 (€ 186.768,=, voor Stichting Spaarne Peuters en het
bedrag van € 33.232 voor Stichting Haarlem Effect). De kosten van dit besluitpunt zijn gedekt
binnen programma 4.

3. De Stichting Spaarne Peuters dient een goede verleningsbeschikking te ontvangen, zodat de
stichting als gesubsidieerde instelling ook een rechtmatigheidsverklaring kan krijgen van de
accountant ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.

4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL: Besluiten
Het College is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het instemmen met de
subsidieaanvraag peuterspeelzaalwerk 2010 van de Stichting Spaarne Peuters.

In de toekomst moet voorkomen worden dat er subsidies worden uitbetaald of verleend voordat
hierover een bestuurlijk besluit is genomen.



1

Onderwerp: Subsidie Regulier Peuterspeelzaalwerk 2010 Stichting Spaarne
Peuters
Reg. Nummer: 2010/414193

1. Inleiding
De Stichting Spaarne Peuters (SSP) is één van de werkstichtingen van de Stichting
Kinder Organisatie Spaarne (SKOS), opgericht bij het overnemen van de
peuterspeelzalen van Radius in september 2007. De SSP voert peuterspeelzaalwerk
voor de leeftijd van twee tot vier jaar uit in de stadsdelen Schalkwijk, Oost en
Noord.

2. Besluitpunten college

1. Het College besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van het
reguliere peuterspeelzaalwerk in 2010, conform de aanvraag, een subsidie
toe te kennen van € 1.508.187 (overzicht in financiële paragraaf). De kosten
van dit besluitpunt is gedekt binnen programma 4.

2. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het
peuterspeelzaalwerk 2010 in met het bedrag van totaal € 220.000
(€ 186.768,=, voor Stichting Spaarne Peuters en het bedrag van € 33.232
voor Stichting Haarlem Effect). De kosten van dit besluitpunt zijn gedekt
binnen programma 4.

3. De Stichting Spaarne Peuters dient een goede verleningsbeschikking te
ontvangen, zodat de stichting als gesubsidieerde instelling ook een
rechtmatigheidsverklaring kan krijgen van de accountant ten behoeve van
de vaststelling van de subsidie.

4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Stichting Spaarne Peuters voert regulier peuterspeelzaalwerk uit, waardoor 1260
peuterplaatsen voor peuters van twee tot vier jaar twee dagdelen per week in stand
gehouden wordt en de basisvoorziening gerealiseerd wordt in het kader van de
wettelijke verplichting Voor- en Vroegschoolse Educatie (wet Ontwikkelingskansen
door Kwalificatie en Educatie).

4. Argumenten
Aanbod regulier peuterspeelzaalwerk past binnen ingezet beleid
De beoogde resultaten dragen bij aan Programma 4. Jeugd, Onderwijs en Sport,
beleidsveld 4.2: het minimaliseren van de onderwijsachterstand.

Prestaties zijn door SSP in 2010 behaald.
De subsidieaanvraag van Stichting Spaarne Peuters ligt volledig in lijn van het door
de raad vastgestelde herijkingbeleid voor het Haarlemse peuterspeelzaalwerk in
2009. In deze nota Herijking Peuterspeelzaalwerk is vastgelegd dat het
peuterspeelzaalwerk als basisvoorziening in stand gehouden wordt.
SSP continueert het aanbod van regulier peuterspeelzaalwerk, houdt dit in stand
conform de eisen van de gemeentelijke verordening voor twee dagdelen per peuter
in het werkgebied van de SKOS.
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Daar het regulier peuterspeelzaalwerk als basis voor de realisatie van de Wet OKE
dient en gewacht is op het bekostigingsbesluit van deze wet, is in de tweede helft
van 2010 een aanvraag 2010 ten behoeve van het reguliere aanbod door SSP
gedaan. Door continuering van het aanbod regulier peuterspeelzaalwerk heeft SSP
de prestaties in 2010 gerealiseerd.

Regulier peuterspeelzaalwerk is basis voor realisatie wet OKE
Het aanbod van regulier peuterspeelzaalwerk is als basisvoorziening noodzakelijk
om de in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwalificatie en Educatie (OKE)
genoemde taken op het terrein van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) te
kunnen realiseren, te weten100% capaciteitsaanbod ten behoeve van VVE-
peuterplaatsen . In het kader van de Wet OKE zullen peuters, behorende tot de
VVE-doelgroep hierdoor in totaal 4 dagdelen per week aan een voorschoolse VVE-
voorziening kunnen deelnemen.
In dit kader is in 2010, op basis van de door de raad vastgestelde Haarlemse
doelgroepdefinitie VVE, door de aanbieders van de peuterspeelzalen gestart met
een actualisering van het aantal peuters dat gebruik maakt van een reguliere
peuterplaats en een VVE-peuterplaats om het aantal peuters op basis van genoemde
doelgroepdefiniëring VVE te weten in het kader van 100% capaciteitsaanbod.

Financiële paragraaf
De subsidieopbouw van Stichting Spaarne Peuters (SSP) ziet er als volgt uit en
brengt de inherente kosten ten laste van de volgende posten:

kostenplaats
Peuterwerk SSP € 1.483.357,= 2412.4756.1125
Extra peuterwerk € 23.830,= 2421.4756.1140
Professionalisering
peuterspeelzaalwerk 2010 (SSP) € 186.768,= 2431.4756.9412
’t Brinkertje € 1.000,= 2421.4756.1000

Totaal Stichting Spaarne Peuters € 1.694.955,=

en
Professionalisering € 33.232,= 2431.4756.9412
peuterspeelzaalwerk Stichting
Haarlem Effect 2010

6. Uitvoering
De uitvoering ligt in handen van Stichting Spaarne Peuters.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


