
 

Verslag inspraak bijeenkomst Stichting peuterspeelzalen 

Datum 14 april 2014 

Aanwezig: Jacco Dros en Agnes den Hollander namens de stichtingen peuterspeelzalen.  

Wethouder Ben Blonk (deels) en beleidsmedewerker Josca Ligteringen namens de gemeente 

Schagen 

Doelstelling:  

1) inspraak mogelijkheid op de verordening, die aan het College wordt voor gelegd ter 

doorzending naar de gemeenteraad ter vaststelling. 

2) Vooruit blik op de inrichting van het werkproces 

Inspraak reacties op de verordening. 

Vraag: artikel 3 lid b: wat betekent dit voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en 

op eigen initiatief zelf het 3e en 4e dagdeel bekostigen op het moment dat hun kind een VE indicatie 

krijgt? Komen zij dan niet voor vergoeding van de gemeente in aanmerking? 

Antwoord: Dit artikel is niet van toepassing op deze groep mensen. Artikel 3 lid c is van toepassing. 

Subsidieplafond: hoe wordt in de gaten gehouden of het subsidieplafond bereikt wordt? En hoe gaat 

de verdeling? De stichting spreekt de zorg uit, dat het heel schrijnend is als bij het bereiken van het 

plafond in oktober, er geen vergoeding voor een peuterplaats in de laatste maanden is. Ze pleiten 

voor een goede verdeling van het budget over het hele jaar. 

Antwoord: Dat is een goed aandachtspunt. We zullen bij de inrichting van het uitvoeringsproces met 

elkaar nagaan hoe we hier op in kunnen spelen. De basis van het nieuwe systeem is wel dat het recht 

op vergoeding bij de ouder van een kind ligt en niet meer bij een kindplaats. (ouders hebben recht op 

de vergoeding niet meer de organisatie). Deze basis blijft het uitgangspunt.  

Vraag: De stichting vraagt zich af of kinderen met VE zullen afhaken in dit nieuwe stelsel vanwege 

financieringsproblemen. De stichting heeft elk jaar wel een aantal kinderen waar de inkomenssituatie 

zeer slecht is en een eigen bijdrage niet betaald kan worden.  

Antwoord: we kunnen in die situaties kijken of bijzondere bijstand of de hardheidsclausule van 

toepassing kan zijn. We spreken af goed te monitoren. 

Vraag: wat wordt verstaan onder : ‘een VE-peuter moet een jaar ononderbroken een VE-programma 

volgen. Er zijn kinderen die thuisgehouden worden of ziek zijn.  

Antwoord: we nemen in de Toelichting op de verordening een concretiserende uitleg op. (90% 

aanwezigheid) 

Vraag: het college krijgt de bevoegdheid regels (Tarieven besluit) te stellen en te wijzigen. Kunnen wij 

plotseling met snel opvolgende wijzigingen geconfronteerd worden? Daar kunnen we onze 

organisatie misschien niet voldoende op inrichten. Kunnen de woorden: ‘In redelijkheid en billijkheid’ 

toegevoegd worden aan de wijzigingsbevoegdheid van het college? 

Antwoord: De toevoeging is niet nodig, omdat dat in algemeenheid geldt, dat het college alleen 

goedgemotiveerd de regels kan wijzigen. Dit is al geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

Vraag: in artikel 11 lid 1 en 2: kan daar het woordje ‘kan’ vervangen worden door ‘moet’. 

Antwoord: dit zal met de afdelingsjurist overlegd worden. 



Uit dit overleg bleek het juridisch niet mogelijk is dit te wijzigen. 

Vraag: Is het nog mogelijk subsidie te verkrijgen voor het voltooien van de VE-opleiding?  

Antwoord: op dit moment zijn daar geen mogelijkheden toe. We noteren uw vraag en behoeften en 

kunnen later zien of er mogelijkheden gemaakt kunnen worden. 

 

Invoeringsdatum: 1 augustus: is voor de peuterspeelzalen ook akkoord, onder vermelding, dat het 

wel krap wordt, om de administratie volledig op orde te hebben. 

 

 

 

 

 

  

 

 


