
Toelichting: Wijziging verordening kosten kinderopvang Schagen (2019) 

Geachte raad, 

Naar aanleiding van de oordeelsvormende commissie op 11 juni jl. zijn er vragen gesteld over de 

wijzigingen in de verordening kosten kinderopvang Schagen (2019). We hebben uw vragen hieronder 

opgesteld met daaronder de toelichting. 

1: Waarom is de wijziging van de college bevoegdheid noodzakelijk? 

Het wijzigingen van de bevoegdheid van het college m.b.t. het aantal te vergoedden uren is niet 

noodzakelijk. Echter wordt in de argumentatie van het raadsvoorstel weergeven dat het in de toekomst 

(ook met het oog op de verplichte verhoging van het aantal VVE uren in 2020) praktischer zou zijn om 

dit enkel via het college te kunnen regelen. De wijzigingen zijn financieel gezien niet ingrijpend en lopen 

via een collegevoorstel sneller. Wel begrijpen we uw tegenargument dat berust op het kunnen 

minderen dan wel afschaffen van het aantal uren vergoeding voor de reguliere peuteropvang. Daarbij 

moet wel worden gezegd dat het college zich richt op een preventieve aanpak richting jeugdhulp en 

jeugdzorg. Een eerste stap hierbij is het in zicht houden van kinderen op zeer jonge leeftijd en hier direct 

ondersteuning te bieden waar dat nodig lijkt. Het aanbieden van een vergoeding voor reguliere 

peuteropvang zal om die reden niet snel worden wegbezuinigd.  

2: In de verordening niks terug te vinden over de GGD indicatie. Zoals ik de verordening lees, krijgen 

alle kinderen een VVE programma, klopt dat? 

De manier van indiceren gaat als volgt: de kinderopvang organisaties observeren de kinderen aan de 

hand van de gemeentelijke observatielijst. Bij een score van 39 of lager voor taal meldt de 

kinderopvang, met toestemming van de ouder, het kind aan bij het GGD consultatiebureau. Indien 

mogelijk wordt het observatieformulier meegezonden. De consultatiearts geeft een indicatie af, door 

de kinderopvang een officieel indicatiebesluit te zenden.  

Ook kan er vanuit het consultatiebureau zelf een indicatie worden afgegeven. Het consultatiebureau 

signaleert welke kinderen een taalachterstand hebben en nog niet aangemeld zijn voor VVE. Deze 

kinderen zullen zij toe leiden naar VVE. 

Het is dus niet zo dat alle kinderen een VVE programma krijgen aangeboden. Zonder indicatie van de 

GGD is dit niet nodig. Het is wel zo dat kinderen waarvan de ouders/verzorgers bijvoorbeeld 3 dagen 

per week werken en hun kind naar de opvang brengen, net zo lang op de kinderopvang zijn als 

kinderen met een VVE indicatie. Alleen deze ouders/verzorgers krijgen toeslag vanuit de belastingdienst 

omdat ze beide werkzaam zijn. Mochten de ouders/verzorgers hier géén recht op hebben dan krijgen 

ze van de gemeente vergoeding voor 6 uur peuteropvang. Bij een VVE indicatie vergoed de 

gemeente ook de extra VVE uren (7de tot het 12de uur). 

3: Lost het wat op? De minister heeft geschreven dat kinderen die nu 10 uur VVE krijgen, in januari 2020 

16 uur VVE moeten krijgen met een maximum van 6 uur per dag. Dit wordt lastig voor de gemengde 

groepen. Kunnen we een doorrekening krijgen voor 2020?

Op dit moment lost het wat op. De kinderdagverblijven kunnen elk moment besluiten het 7de uur niet 

meer te vergoeden, aangezien zij hier niet toe verplicht zijn. Daarnaast is het een stap in de goede 

richting als we kijken naar de toekomstige ontwikkelingen. Zoals u terecht aangeeft zijn 

kinderdagverblijven in juli 2020 verplicht een VVE aanbod van 16 uur te hanteren. We weten alleen nog 

niet hoe de kinderdagverblijven dit vorm gaan geven. Gaan ze 3, 4 of 5 ochtenden open? Hoe zien de 

groepen er dan uit? Om ons op deze ontwikkeling voor te bereiden hebben we een werkgroep 



opgericht met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel. Ook is er vertegenwoordiging van 

de kinderopvangorganisaties aanwezig. Den Helder en Hollands Kroon hebben m.b.t. deze ontwikkeling 

al enkele stappen gezet. De vraag is alleen of dit ook past bij de gemeente Schagen en daarom gaan 

we in overleg. Te zijner tijd zult u hier meer informatie over krijgen.  

Een doorrekening voor 2020 is dus lastig te maken. De kans is wel groot dat er meer uren voor de 

reguliere peuteropvang vergoed gaan worden vanuit de gemeente. Maar zoals in het voorstel 

aangegeven is ons budget voor het onderwijs achterstanden beleid (GOAB) verruimd en zou het hieruit 

gedekt kunnen worden. 

4: Het lijkt een organisatie probleem. Wat moeten we met het half uur leegloop doen? Klopt dat? 

Dat zouden we niet zo willen stellen. Omdat kinderdagverblijven in kleine kernen vanwege de groep 

grootte simpelweg niet 5 ochtenden open kunnen en hun VVE programma wel moeten uitvoeren is de 

uitvoeringswerkelijkheid dat ze drie ochtenden van een aantal uur kunnen bieden voor gemengde 

groepen. De verordening sluit niet meer bij deze uitvoeringswerkelijkheid aan.  

5: Hoe staat het met de organisaties die hun VVE aanbod wel hebben verspreid over 4 ochtenden? Zijn 

deze minder rijk ingericht, wordt het jonge kind daardoor meer belast? Is het daardoor voor ouders 

minder acceptabel om hun kinderen naar de opvang te brengen? 

Nee, deze zijn niet minder rijk ingericht. De ouders hebben daar simpel gezegd meer keuze uit dagen 

dat ze hun kinderen naar de kinderopvang brengen. De kleine dagverblijven zijn soms 3x 3,5 uur open 

om aan de minimale uren voor VVE te voldoen (10 uur). De grotere dagverblijven zijn soms 4 ochtenden 

3,5 uur open. De kinderen die recht hebben op een vergoeding voor reguliere peuteropvang kunnen 

dan twee ochtenden kiezen. De kinderen met een VVE indicatie kunnen dan 3 of 4 ochtenden 

aanwezig zijn.  

6: Als het VVE aanbod niet tot 7 uur uitgebreid kan worden, betekend dit dat het niet meer uitgevoerd 

kan worden in de kleine kernen? Waardoor de leefbaarheid achteruit gaat? Moet ik daar uit opmaken 

dat er geen VVE aanbod meer is in de kleine kernen? 

Zoals in het voorstel en de notitie te lezen is, heeft het 7de uur vergoeding betrekking op de reguliere 

peuteropvang. Niet op het VVE aanbod, dit is wettelijk verplicht en zal ten alle tijden voortgang vinden. 

Als de vergoeding voor reguliere peuteropvang (voor ouders die géén aanspraak kunnen maken op 

een toeslag vanuit de belasting) niet uitgebreid wordt naar 7 uur, kan het zo zijn dat ouders hun kind 

niet meer naar de reguliere peuteropvang brengen als zij dat uur zelf moeten betalen. De kosten stijgen 

dan met gemiddeld 28 euro per maand. Deze kinderen worden dan niet gezien in de voorschoolse 

periode en missen een deel ontwikkelingsondersteuning voordat zij de basisschool bezoeken. Op dit 

moment vergoed de kinderopvang dit uur, maar hiertoe zijn zij niet verplicht.  

7: Wat is het vooruitzicht: wordt er in de toekomst beroep gedaan op nog meer uren? 

Zie het antwoord op vraag 3.  


