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1. Het college besluit akkoord te gaan met het Prestatieplan 2011 van Stichting Spaarne Peuters.
2. Het college besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van het reguliere

peuterspeelzaalwerk in 2011 een subsidie toe te kennen van € 1.513.645. Het besluit wordt gedekt
uit programma 4 product 04.01.02.

3. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 2011 in met
het bedrag van totaal € 186.768 voor Stichting Spaarne Peuters. Het budget wordt overgeboekt van
programma 10 product 10.01.04 naar programma 4. In de tweede bestuurlijke rapportage (BERAP)
2011 meldt het college dit aan de Raad.

4. Stichting Spaarne Peuters ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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Het College is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het instemmen met de
subsidieaanvraag peuterspeelzaalwerk 2011 van de Stichting Spaarne Peuters.
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Onderwerp: Subsidie 2011 regulier peuterspeelzaalwerk Stichting Spaarne Peuters
Reg. Nummer: 2011/117689

1. Inleiding
Stichting Spaarne Peuters (SSP) is één van de werkstichtingen van de Stichting
Kinder Organisatie Spaarne (SKOS). SSP voert op 26 peuterspeelzalen in de
stadsdelen Schalkwijk, Oost en Noord peuterspeelzaalwerk uit voor kinderen in de
leeftijd van twee tot vier jaar uit.

De oorspronkelijke aanvraag voor de subsidie 2011 die door SSP was ingediend
was onvolledig. In overleg met SSP zijn afspraken gemaakt over benodigde
aanvullingen, zoals het prestatieplan voor 2011. Het collegebesluit tot verlening van
de subsidie 2010 aan SSP werd op 22 februari 2011 genomen. Na de
subsidieverlening 2010 is de aanvraag voor de subsidie 2011 in behandeling
genomen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit akkoord te gaan met het Prestatieplan 2011 van Stichting

Spaarne Peuters.
2. Het college besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van het

reguliere peuterspeelzaalwerk in 2011 een subsidie toe te kennen van €
1.513.645. Het besluit wordt gedekt uit programma 4 product 04.01.02.

3. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het
peuterspeelzaalwerk 2011 in met het bedrag van totaal € 186.768 voor Stichting
Spaarne Peuters. Het budget wordt overgeboekt van programma 10 product
10.01.04 naar programma 4. In de tweede bestuurlijke rapportage (BERAP)
2011 meldt het college dit aan de Raad.

4. Stichting Spaarne Peuters ontvangt daags na de besluitvorming informatie over
dit besluit.

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

3. Beoogd resultaat
Stichting Spaarne Peuters voert regulier peuterspeelzaalwerk uit, waardoor 1260
(gesubsideerde) peuterplaatsen voor peuters van twee tot vier jaar twee dagdelen
per week in stand worden gehouden en de basisvoorziening gerealiseerd wordt in
het kader van de wettelijke verplichting om een dekkend, 100 procent aanbod te
hebben voor kinderen met een VVE-indicatie1 (indicatie voor voor- en
vroegschoolse educatie) zoals bedoeld in de wet OKE (Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie).

4. Argumenten
Aanbod regulier peuterspeelzaalwerk past binnen ingezet beleid
De beoogde resultaten dragen bij aan programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport van
de programmabegroting 2011-2014, beleidsveld 4.2: het minimaliseren van de
onderwijsachterstand. Een van de instrumenten voor het voorkomen of het
bestrijden van onderwijsachterstanden is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE),
dat zich richt op het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen op
vooral peuterspeelzalen en groepen 1 en 2 van de basisschool.

1 Doelgroepdefinitie zoals vastgelegd in het collegebesluit van 1 september 2009 (kenmerk 2009/112710)
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Aanbod peuterspeelzaalwerk SSP voldoet aan gemeentelijke vraag
De subsidieaanvraag van Stichting Spaarne Peuters ligt volledig in lijn met het door
de raad vastgestelde herijkingbeleid voor het Haarlemse peuterspeelzaalwerk uit
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.

De gemeentelijke vraag van aanbod van peuterspeelzaalwerk is in het prestatieplan
2011 als volgt geformuleerd:
 Continuering van het aanbod aan reguliere (1260) en VVE-peuterplaatsen
 Aantoonbare inspanning om alle peuters met een VVE-indicatie naar een VVE-

peuterspeelzaal te leiden
 Zorgdragen voor een voldoende omvangrijk VVE-aanbod om elk VVE-

geindiceerd kind een plek te kunnen geven
 Een vervolg geven aan de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs

(Kwaliteit van VVE in 2010)
 SSP doet voorstellen om de voorgenomen bezuiningen te verwerken. Omdat

hier sprake is van bedrijfsvoering, ligt het initiatief voor deze voorstellen bij
SSP.

Regulier peuterspeelzaalwerk is basis voor realisatie wet OKE
De wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) verplicht de
gemeenten om vanaf 1 augustus 2010, als één van de kerntaken, onder meer een
dekkend, 100 procent aanbod van voorschoolse voorzieningen voor kinderen met
een VVE-indicatie2 beschikbaar te hebben. Het regulier peuterspeelzaalwerk is een
noodzakelijke basisvoorziening om het in de wet OKE genoemde aanbod op het
terrein van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te kunnen realiseren. De
voorschoolse educatie dient ten minste vier dagdelen of 10 uur per week aan
kinderen met een VVE-indicatie te worden aangeboden.

Eisen van de Wet OKE t.b.v. de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk
Vanaf 1 augustus 2010 geldt een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. In
de gewijzigde Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen is bepaald dat de
houder verantwoord peuterspeelzaalwerk biedt. Hieronder wordt verstaan dat het
peuterspeelzaalwerk bijdraagt aan en stimuleert tot een goede en gezonde
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Door harmonisatie
van de wetgeving zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen meer in lijn gebracht
met die van de kinderopvang. Er is bijvoorbeeld nu per groep een professionele
leidster vereist.

Om aan deze eisen te voldoen heeft het Rijk in het Gemeentefonds via een
decentralisatieuitkering extra middelen beschikbaar gesteld (‘professionalisering
peuterspeelzalen’). De totale bijdrage t.b.v. de professionalisering van het
peuterspeelzaalwerk bedraagt € € 219.919,66. In 2010 zijn deze middelen in de
gemeente Haarlem ook beschikbaar gesteld aan Haarlem Effect en SSP. Haarlem
Effect heeft in zowel 2010 als 2011 een bedrag van € 33.232 toegewezen gekregen
bij de vaststelling van het prestatieplan 2011 (2010/404279). Het overige bedrag
van € 186.768 was in 2010 bestemd voor SSP. Het voorstel is om dit voor 2011 ook
toe te wijzen.

2 Zie doelgroepdefinitie zoals vastgelegd in het collegebesluit van 1 september 2009 (kenmerk 2009/112710)
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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 € 1.483.138,91 2412.4756.1125
Extra peuterwerk € 30.506,09 2412.4756.1140
Subtotaal subsidie regulier pszwerk € 1.513.645,00

Peuterwerk SSP € 186.768,00 2412.4756.1125
Subtotaal subsidie professionalisering pszwerk € 186.768,00

Totaal subsidie 2011 SSP € 1.700.413,00

5. Kanttekeningen
Bezuinigingen
Er is sprake van een voorgenomen bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk: een
verlaging van het totale budget vanaf 2012 met € 100.000, met een aanvullende
bezuiniging van € 40.000 vanaf 2014. Naar verwachting wordt deze bezuiniging
verdeeld naar rato van het aantal gesubsidieerde peuterplaatsen van de aanbieders
SSP (80 procent) en Haarlem Effect (20 procent).

Brinkertje
De subsidieaanvraag voor peuterspeelzaal ’t Brinkertje in Spaarndam maakt, in
tegenstelling tot vorige jaren, geen deel uit van deze subsidieaanvraag 2011. ’t
Brinkertje voert regulier peuterspeelzaalwerk uit onder verantwoordelijkheid van
Stichting Kinderprojecten Spaarne. SKOS (overkoepelende stichting) heeft hiertoe
besloten omdat het peuterspeelzaalwerk ook deels wordt gesubsidieerd door de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarndam.

6. Uitvoering
De uitvoering van het reguliere peuterspeelzaalwerk in 26 zalen in de stadsdelen
Schalkwijk, Oost en Noord is in handen van Stichting Spaarne Peuters. SSP
ontvangt na besluitvorming een verleningsbeschikking conform de Algemene
Subsidieverordening Haarlem.

7. Bijlagen
Prestatieplan 2011 Stichting Spaarne Peuters

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


























