
Notitie verordening  Tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Binnen gemeente Schagen heeft iedere peuter de mogelijkheid op ontwikkelingsondersteuning 

binnen de kinderopvang voor maximaal 6 uur per week. Ouders hebben hierbij de keuze om dit 

binnen de kinderdagopvang of binnen de peuterscholen af te nemen. Ouders die geen gebruik 

kunnen maken van de subsidie regeling via de Toeslag kinderopvang kunnen gebruik maken van de 

gemeentelijke subsidie tabel. 

Dit is binnen gemeente Schagen goed geregeld. 

De verordening  die in 2014 is opgesteld voldoet niet meer aan de uitvoeringswerkelijkheid. 

 

De verordening geeft aan maximaal 12 uur VVE per kind verdeelt over 3 of 4 dagdelen. 

De gemeentelijke subsidie tabel voorziet maar in 6 uur vergoeding per kind.  

Veel kleine locaties( kleine kernen) draaien ochtenden van 3,5 uur i.p.v. 3 uur, om voor deze locaties 

het VVE aanbod te kunnen blijven behouden. Door deze opzet kan VVE worden geboden in 3 

dagdelen in plaats van 4 dagdelen. Dit betekent echter dat alle kinderen van deze openingstijden 

gebruik maken en daardoor de aansluiting met de gemeentelijke subsidie tabel vervalt.  

 

Argumenten voor een beter VVE aanbod zijn: 

- Dat het VVE aanbod per dagdeel van 3,5 uur rijker kan worden ingericht. 

- Dat het jonge kind met 3 dagdelen per week minder belast wordt. 

- Dat het voor ouders acceptabeler is om hun jonge kind 3 dagdelen te brengen( drempel 

verlagend) 

- Dat ook in kleine kernen met openstelling van max 3 dagdelen het VVE aanbod uitgevoerd 

kan worden. 

Argumenten voor het uitbreiden van de uren regulier peuteraanbod: 

- Alle kinderen minimaal 3,5 uur aanbod voor de continuïteit in het dagprogramma. 

- De kosten voor reguliere ouders stijgen met gemiddeld 28 euro per maand als de 

gemeentelijke vergoeding niet wordt verhoogd naar 7 uur per week. 

- Ouders kunnen besluiten geen gebruik meer te maken van het peuteraanbod vanwege de 

kosten. Deze kinderen worden niet gezien in de voorschoolse periode en missen een deel 

ontwikkelingsondersteuning voordat zij de basisschool bezoeken. 

 

 

Voor de reguliere peuteropvang betekent dit dat de huidige vergoeding van 6 uur per week niet 

meer voldoende is. 

Dit heeft met name een financieel effect op de ouders die geen gebruik kunnen maken van toeslag 

kinderopvang omdat het extra uur volledig bij hen in rekening gebracht zou moeten worden. 

Echter, dit is nu juist de groep waarbij de financiële mogelijkheden beperkt zijn en het vaak in het 

belang van het kind is dat deze naar de peuterspeelzaal gaat. Tot nu toe betalen sommige 

organisaties dat uur zelf (min de eigen bijdrage), zodat de ouder niet belast wordt met extra kosten 

(netto 28 euro per maand). 

Per 2023 is gemeente verplicht om het aanbod voor VVE uit te breiden naar 16 uur per week. In het 

kader van dit gegeven is het goed te beredeneren dat het aantal uren per week binnen de 

gemeentelijke tabel in stappen moet worden verhoogd.  

 

De wens vanuit de organisaties is dan ook om de gemeentelijke vergoeding voor de reguliere 

peuteropvang uit de breiden van 6 uur naar 7 uur per week met terugwerkende kracht vanaf 01-01-

2019 

Omdat de  bedrijfsvoering van iedere organisatie anders is moet iedere organisatie zelf kunnen 

bepalen hoe zij de dagdelen en uren invullen. Hierbij moet wel voldaan worden aan de minimale 

eisen t.a.v de uitvoering van de Wet Oke.  

 



 

Schatting van de kostenverhoging 2019 

In totaal zijn er naar schatting tussen de 60 en 70  ouders die gebruik maken van de gemeentelijke 

subsidie tabel. 

Dit betekent 60 kinderen x 8,02 euro x 40 weken =  € 19.248 min de eigen bijdrage van deze ouders 

(25%) € 4.812. 

Verhoging op het bestaande budget 2019 is naar schatting €14.436  

 

Namens alle kinderopvang organisaties binnen gemeente schagen. 

SKRS, Stichting Kinderopvang Regio Schagen. 

Fun 4kids. 

SKH, Stichting kinderopvang Harenkarspel. 

Blosse. 

De Pettenflet. 

Hoi Pippeloi. 

Kappio kinderopvang. 

 

Marga Hendriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


