
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In het derde kwartaal 2006 heeft B&W ingestemd met de startnotitie Herijking 

Peuterspeelzaalwerk (registratienummer MO/OWG/2002/763) en is deze besproken in 

de Commissie Samenleving. In de startnotitie zijn de uitgangssituatie van het 

peuterspeelzaalwerk, de daaruit voortvloeiende noodzaak tot het aanbrengen van 

wijzigingen in die situatie en de uitgangspunten voor het herijkingsproces vastgelegd. 

Doel van de herijking is te komen tot een verbeterde situatie rond het Haarlemse 

peuterspeelzaalwerk ten aanzien van onder andere efficiency en kwaliteit, alsmede het 

bereik van de doelgroep. In het eerste kwartaal 2008 heeft B&W de nota Herijking 

Peuterspeelzaalwerk vrijgegeven voor inspraak (registratienummer 

STZ/JOS/2008/16564). De nota wordt nu inclusief inspraakreacties en advies 

voorgelegd ter vaststelling. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Verantwoording / status van het stuk: vaststellen van een strategische visie en 

kaderstelling van de gemeente voor meerdere jaren ten aanzien van het 

peuterspeelzaalwerk. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Resultaat: efficiëntere en kwalitatief betere uitvoering van peuterspeelzaalwerk, 

optimaal bereik van peuters, goede aansluiting op verwachte nieuwe wetgeving. 

 Zie verder 'Inleiding en Samenvatting' in de inliggende nota Herijking 

Peuterspeelzaalwerk (A), bladzijde 2 en 3. 

 

Financiële paragraaf 

 Het besluit valt onder programmaonderdeel: welzijnswerk (productnummer 040301) 

De herijking wordt uitgevoerd met inzet van de middelen zoals deze op dit moment 

al voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk beschikbaar zijn (schematische 

weergave hiervan is opgenomen onder B - bijlage 4). Uit de herijking volgen geen 

wijzigingen in de hoogte van de subsidiebedragen aan de huidige partners. Wel 

behelst instemming met de nota herijking het besluit om de huidige middelen 

bestemd voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk ook als zodanig te gaan labelen 

en vaststellen. Zo moet er een duidelijke en zekere financiële basis ontstaan voor de 

verdere implementatie van de herijking. De middelen die de welzijnsorganisaties 

ontvangen voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk zijn nu nog in de begroting 

gelabeld als 'wijkgericht welzijnswerk'. Door deze middelen te herbenoemen als 

middelen specifiek bestemd voor het peuterspeelzaalwerk kunnen deze niet meer 

94/2008 

29 april 2008 

SZ/JOS 

2008/61379 

 

Herijking Peuterspeelzaalwerk - vaststelling 

 

 
  
 

 

 

 

  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 

 



 

94/2008 

94-2 

 

 

 

 

binnen de programmalijnen van de prestatieplannen verschoven worden naar andere 

welzijnsproducten en houden we goed zicht. Na besluitvorming inzake de herijking 

zal de implementatieperiode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2009 gebruikt 

worden om het ombuigen van de huidige subsidierelaties naar de gewenste 

vormgeving zoals hiervoor beschreven verder uit te werken. 

 

Juridische paragraaf 

 Instemming met de nota herijking behelst het raadsbesluit de Verordening 

Peuterspeelzaalwerk Haarlem (nummer 716, 22 december 2006) op hieronder 

genoemde punten aan te passen. 

 

Nota herijking Verordening (VPH) Betreft wijziging: 

H5§4 kaderstelling 

2010, onder A) 

Artikel 1b '2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar' wijzigen in: '2 

tot 4 jaar' 

H5§4 kaderstelling 

2010, onder A) 

Artikelgewijze 

toelichting, artikel 

1b) 

'de leeftijdscategorie van 2 jaar en 3 maanden 

(in plaats van 2) tot 4 jaar' verwijderen bij 'De 

aanpassingen ten opzichte van de 

Modelverordening betreffen:…' 

 

Participatie / communicatie 

 Eind 2005: twee startbijeenkomsten met alle uitvoerende organisaties;  

 Begin 2006: samenstelling werkgroep uit uitvoerende organisaties en gemeente, die 

zich buigt over de verdere uitwerking van punten van herijking; 

 11 mei 2006: toelichting startnotitie Herijking Peuterspeelzaalwerk in Platform 0-

12; 

 29 november 2007: overleg gevolgen herijking met schoolbesturen ihkv het 

Strategisch Huisvestingplan Onderwijs (SHO) 

 30 november 2007: bespreking concept nota herijking peuterspeelzaalwerk met de 

werkgroep (concept nota vooraf integraal toegestuurd); 

 20 december 2007: bespreking concept nota herijking peuterspeelzaalwerk met alle 

uitvoerende organisaties (concept nota vooraf integraal toegestuurd); 

 29 januari 2008: overleg gevolgen herijking met schoolbesturen ihkv het Strategisch 

Huisvestingplan Onderwijs (SHO); 

 INSPRAAK: de nota Herijking Peuterspeelzaalwerk (A) en bijlagen (B) zijn op 19 

februari door het college vrijgegeven voor inspraak voor de periode van 22 februari 

tot 21 maart 2008. Inspraakreacties worden samen met de nota voorgelegd aan 

de Raad (bijlage C). 

 

Planning 
De Raad wordt geïnformeerd: 

 April 2009 - tussentijdse evaluatie voortgang 

 April 2010 - evaluatie over periode implementatie: 1 juli 2008 tot 1 januari 2010 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. in te stemmen met de inhoud van de nota Herijking Peuterspeelzaalwerk (A); 

2. in te stemmen met de budgettair neutrale overheveling binnen de begroting 

vanuit product stadsdeelorganisaties naar een nieuw product 

peuterspeelzaalwerk; 
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3. de Verordening Peuterspeelzaalwerk als volgt te wijzigen: 

A. In artikel 1onder b wordt de zinsnede “2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar” 

gewijzigd in “2 tot 4 jaar”; 

B. In de artikelsgewijze toelichting hoofdstuk 1 artikel 1 onder b vervalt de 

zinsnede: “de leeftijdscategorie van 2 jaar en 3 maanden (in plaats van 2) tot 

4 jaar,” 

4. de wijziging van de verordening treedt de dag na publicatie in werking. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met de inhoud van de nota Herijking Peuterspeelzaalwerk (A); 

2. in te stemmen met de budgettair neutrale overheveling binnen de begroting 

vanuit product stadsdeelorganisaties naar een nieuw product 

peuterspeelzaalwerk; 

3. de Verordening Peuterspeelzaalwerk als volgt te wijzigen: 

A. In artikel 1onder b wordt de zinsnede “2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar” 

gewijzigd in “2 tot 4 jaar” 

B. In de artikelsgewijze toelichting hoofdstuk 1 artikel 1 onder b vervalt de 

zinsnede: “de leeftijdscategorie van 2 jaar en 3 maanden (in plaats van 2) tot 

4 jaar,” 

4. de wijziging van de verordening treedt de dag na publicatie in werking 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


