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Samenvatting

Op 25 juni 2013 heeft u besloten het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te harmoniseren door 

de financieringswijze van de peuterspeelzalen om te zetten in vraagfinanciering. Besloten is dat 

een nieuwe subsidieverordening voorschoolse voorzieningen opgesteld moet worden. Bijgaande 

verordening geeft daar uitvoering aan. In de verordening is tevens geregeld hoe het college 

haar bevoegdheid toepast om op basis van Sociale medische indicatie kinderopvang te 

vergoeden. Voorgesteld wordt de bijgaande Verordening tegemoetkoming kosten van 

kinderopvang Schagen vast te stellen.  

 

Voorgesteld besluit

1. De Verordening tegemoetkoming kosten van kinderopvang Schagen vast te stellen. 

2. De verordening per 1 augustus 2014 in werking te laten treden. 

3. De verordeningen kinderopvang en peuterspeelzalen van de voorgaande gemeenten 

in te trekken. Te weten: 

- Verordening kwaliteit peuterspeelzalen Schagen (uit 2007) 

- Verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen Zijpe 2012 

- Verordening kwaliteit peuterspeelzalen Harenkarspel 

- Verordening Wet kinderopvang Schagen (2004) 

- Verordening Wet kinderopvang Harenkarspel 

- Verordening Wet kinderopvang Zijpe (2004) 

 

 

Financiële gevolgen

De gemeentelijke subsidie-uitgaven ten behoeve van peuterplaatsen in het nieuwe stelsel zullen 

lager zijn, dan de huidige subsidie voor peuterspeelzaalwerk. We vergoedden voorheen de 

kosten van het peuterspeelzaalwerk voor alle peuters. In het nieuwe stelsel vergoeden we alleen 

de peuterplaatsen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de 

Belastingdienst. We verwachten dat nog ongeveer 30 % van de ouders voor een gemeentelijke 

vergoeding in aanmerking komt en dat daardoor de uitgaven dalen. Hoeveel de daling is zal 

pas in de praktijk duidelijk worden. Er zijn een aantal onzekere factoren. 

In de begroting is voor 2015 zullen we het huidige budget in stand houden, zodat eventuele 

tegenvallers hierbinnen opgevangen worden. Voorgesteld wordt in de gemeentelijke begroting 
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dit bedrag als een subsidieplafond in te stellen voor reguliere peuterplaatsen. Daarnaast wordt 

voorgesteld om ook voor kinderopvang op basis van sociale medische indicatie een 

subsidieplafond in de jaarlijkse gemeentelijke begroting vast te stellen.  

We verwachten ten gevolge van de nieuwste kabinetsvisie op de toekomst van peuters op 

termijn een uitname uit het gemeentefonds van maximaal € 150.000.  

 

Advies raadscommissie

In haar vergadering van 13 mei 2014 adviseerde de commissie Samenleving dit voorstel als 

hamerstuk op  de agenda te plaatsen. 

 

1 Aanleiding

De wetgever stelt de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen steeds verder gelijk. 

De Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet Oke; 2010) en de Peuterbrief (Een 

beter basis voor peuters; 1dec 2013) van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met 

de kabinetsvisie op de toekomst voor peuters zijn hier uitingen van. Deze landelijke tendens vormt 

voor onze gemeente de aanleiding ook de financieringswijze te harmoniseren, opdat de 

professionalisering van beide voorschoolse voorzieningen zich verder kan ontwikkelen tot één 

voorschools voorzieningen systeem.  In juni 2013 heeft u besloten tot harmonisering,  de invoering 

van vraagfinanciering voor peuterspeelzaalwerk en het opstellen van een subsidieverordening 

hiertoe. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

We stimuleren de éénwording van peuterspeelzalen en kinderopvang door invoering van 

vraagfinanciering. Daarmee beogen we de onderstaande ontwikkelingsrichting van het 

voorschoolse voorzieningenstelsel. In plaats van een peuterspeelzaal te subsidiëren, subsidiëren 

we voortaan peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen. 

 

Peuterplaatsen en VE peuterplaatsen 

Wettelijke taak 

Wij willen met deze stelselwijziging bereiken, dat we aan onze wettelijke plicht voldoen door 

peuters met een (taal)ontwikkelingsachterstand in de voorschoolse periode een educatief 

programma aan te bieden, opdat zij zonder achterstand aan groep 3 basisonderwijs beginnen. 

Naar schatting zullen in onze gemeente ongeveer 60 -70 doelgroepkinderen VE nodig hebben. 

Om dit te bereiken willen we een professioneel voorschools voorzieningen stelsel hebben dat zich 

verder ontwikkelt, financieel haalbaar en toegankelijk is en voldoende verspreid over de 

gemeente aanwezig is.  

Visie op het benodigde voorschoolse stelsel 

 We willen dat er zich een stelsel ontwikkelt, dat kwalitatief hoogwaardig is en waarin de 

aanbieders het niveau van Voorschoolse Educatie (VE) als basiskwaliteit ervaren.  

 We willen, dat het stelsel keuzemogelijkheden aan ouders biedt.  

Met de vorming van het nieuwe stelsel beogen we dat alle peuters ten minste zes uur per 

week in een groep kinderen kunnen leren spelen ter voorbereiding op de basisschool. Dit is 

goed voor hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en sociaal-

emotionele vlak. 

 We willen stimuleren, dat het jonge kind te maken heeft met één voorschoolse organisatie. 

We willen geen segregatie op het terrein van: 

- Ontwikkelingssnelheid:  Zowel peuters die zich snel, dan wel langzamer ontwikkelen 

komen met elkaar in contact. Ze spelen met elkaar. De financieringswijze van het stelsel 

brengt geen stelselmatige scheiding aan, waardoor kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand bij één organisatie terecht kunnen. Er zou segregatie 

plaatsvinden. Om deze reden gaat de gemeente geen subsidierelatie meer met één 

organisatie aan, maar geven we de ouders een vergoeding (vraagfinanciering). 

Hiermee kunnen zij zelf een gekwalificeerde aanbieder kiezen. Doordat ouders de 

financiering mee kunnen nemen kunnen er meer aanbieders zijn, wat de keuze vrijheid 
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verruimt en naar verwachting een meer gedifferentieerd aanbod zal doen ontwikkelen. 

De gemeente bepaalt niet meer welke organisatie de subsidie krijgt, maar de ouder. 

- Verblijfstijd (of verblijfsreden): Binnen één organisatie kunnen de kinderen de hele dag of 

een deel van de dag verblijven. Wij denken, dat het voor het volgen en stimuleren van 

de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind in hun voorschoolse fase goed is als zij 

maar met één voorschoolse organisatie te maken hebben. Eén voorschoolse organisatie, 

waar de kinderen de hele dag kunnen verblijven, omdat hun ouders werken, dan wel 

een paar uur om samen met andere kinderen te leren spelen ter voorbereiding op 

school (terwijl één van hun ouders thuis is).  

 We willen werken vanuit het principe, dat de kosten voor doelgroepkinderen die VE krijgen 

niet hoger en niet lager zijn, dan in een reguliere situatie. We vatten kosten die verbonden 

zijn aan reguliere peuterplaatsen op als algemeen gebruikelijk. 

 

  

Kinderopvang op basis van SMI 

De tweede maatschappelijke doelstelling is het mogelijk maken om de kosten te vergoeden van 

kinderopvang in een noodsituatie waarin sociale en medische problemen de zorg voor kinderen 

belemmeren.   

 

3 Argumenten

In de verordening wordt subsidiering ten behoeve van drie onderwerpen geregeld. 

 

1.a) Reguliere peuterplaatsen 

De kwaliteitseisen aan zowel peuterspeelzalen als kinderopvang worden door de wetgever 

steeds meer eenvormig gemaakt. In lijn met onze doelstellingen, zoals boven beschreven, wil ook 

de gemeente Schagen de vorming van een voorschools voorzieningenstelsel zonder segregatie 

stimuleren. De wijze van financiering mag niet langer een scheiding tussen aanbieders 

aanbrengen. Alle aanbieders moeten alle producten geïntegreerd kunnen aanbieden en 

ouders moeten meer keuzevrijheid hebben. 

Om de harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang verder te bevorderen wordt de 

financieringswijze afgestemd op de financiering van kinderopvang. Het rijk maakt voor ouders, 

die beide werken, kinderopvang financieel toegankelijk door een vergoeding voor de gemaakte 

kosten, in de vorm van de kinderopvangtoeslag, te verstrekken. Om eenwording te stimuleren 

sluit de gemeente Schagen aan bij deze systematiek.  De gemeente Schagen zal de ouders die 

geen recht hebben op deze kinderopvangtoeslag een gelijksoortige vergoeding  verstrekken. 

Het aantal uren dat de gemeente ondersteunt in de bekostiging komt overeen met het huidige 

aantal uren, dat we bekostigen in een peuterspeelzaal, namelijk 6 uur per week gedurende 40 

weken per jaar. Met deze twee financieringsvormen zijn alle ouders in staat op vergelijkbare wijze 

bij te dragen aan de kosten van een voorschoolse voorziening gevestigd in Schagen voor 6 uur 

per week gedurende 40 weken per jaar. 

De eigen bijdrage die de ouders betalen wordt door invoering van deze systematiek 

inkomensafhankelijk, dit kan leiden tot een hogere of lagere bijdrage van de ouder. 

 

1.b) Voorschoolse Educatie(VE) 

Voor Voorschoolse Educatie wordt een subsidie beschikbaar gesteld die uit twee componenten 

bestaat: één deel is afhankelijk van het inkomen van de ouders en daarnaast wordt er een vast 

bedrag per kind verstrekt.  

 Vergoeding voor ouders 

De gemeente moet peuters met een (taal)ontwikkelingsachterstand extra educatie aanbieden, 

in de vorm van VE. Er moeten daarom voldoende voorschoolse voorzieningen verspreid over 

onze gemeente zijn. We zullen daarom aanbieders moeten stimuleren deze (duurdere) 

voorziening aan te (blijven) bieden.  

We willen dat de toegang tot VE laagdrempelig is. Dat doen we door de wijze van indiceren, 

toeleiding, geografische beschikbaarheid en de financiële bereikbaarheid van de educatie zo in 

te richten dat het stimulerend werkt.  
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We ondersteunen daarom VE financieel op twee wijzen. Enerzijds compenseren we ouders als zij 

extra kosten moeten maken, omdat hun kind meer uren naar een voorschoolse voorziening voor 

VE moet, dan het voorheen deed. De vergoeding wordt dan uitgebreid van 6 naar 12 uur. De 

kosten verbonden aan de eerste 6 uur wordt gezien als algemeen gebruikelijk. De compensatie 

vindt plaats volgens de voor het gezin van toepassing zijnde regels, dat wil zeggen de 

kinderopvangtoeslag of de gemeentelijke tegemoetkoming. De 6 uur uitbreiding VE worden 

door de gemeente vergoed. Zo stimuleren we ouders de voorziening te gebruiken.  

 

 Vergoeding voor de aanbieder 

Ten tweede willen we aanbieders stimuleren VE aan te bieden. Aangezien we in het nieuwe 

stelsel niet direct een subsidierelatie met de aanbieders hebben valt het lastiger af te dwingen 

dat een aanbieder VE aanbiedt. Het geven van VE brengt extra kosten met zich mee voor de 

aanbieder (denk hierbij aan: administratie, overleg, voorbereiding en opleiding). De gemeente 

heeft er belang bij als een aanbieder haar organisatie en personeel volledig kwalificeert voor VE. 

Wij stellen, daarom per VE-doelgroepkind ook een vast bedrag beschikbaar als tegemoetkoming 

in de kosten aan de aanbieder van VE. De hoogte van dit bedrag wordt door het college 

vastgelegd in het Tarievenbesluit. 

 

Kleine kernen 

Om VE aan te mogen bieden zijn er kwaliteitseisen en moet een aanbieder volledig VE 

gecertificeerd zijn. De hoge kosten die hieraan verbonden zijn, maken het wellicht niet haalbaar 

en rendabel voor aanbieders is om in de kleinste kernen VE aan te bieden. Momenteel zijn er in 6 

kernen peuterspeelzalen met een te korte openingstijd om 12 uur op één locatie VE aan te 

bieden. Het aantal kinderen dat een ontwikkelingsachterstand heeft en VE nodig heeft is in deze 

kernen zeer beperkt. We zullen contact houden met de aanbieders over de vraag of het 

haalbaar blijft VE in de kleine locaties te geven.  

 

Administratief proces 

De verordening voorziet er in, dat de ouders bij de aanbieders de aanvraag tot een 

gemeentelijke vergoeding in kunnen dienen. De aanbieders zijn tussenpersoon. De gemeente 

betaalt de vergoeding aan de aanbieder. De aanbieders houden administratie bij en leggen 

verantwoording af aan de gemeente. Op deze wijze vergroten we de administratieve druk op 

de gemeentelijke organisatie zo min mogelijk. 

In de verordening is tevens voorzien dat het college nadere afspraken en regels zal maken voor 

de indicatiestelling van VE. 

 

1.c) Vergoeding van de kosten voor kinderopvang op basis van Sociaal en/of Medisch Indicatie.  

Het derde onderwerp, dat op voordracht van het college geregeld wordt in de verordening is 

een mogelijkheid een vergoeding te verstrekken voor kinderopvang in situaties, waar geen recht 

op kinderopvangtoeslag of een andere voorliggende voorziening bestaat, maar de situatie wel 

nijpend is en de ouder(s) om sociale en/of medische redenen ontlast moeten worden door een 

aantal uren kinderopvang voor hun kind(eren) per week. Het gaat hier om een vangnet. 

De vergoedingssystematiek laten we ook aansluiten bij de vergoedingssystematiek van de 

belastingdienst. De mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt echter wel 

begrensd met een inkomensgrens en een maximale periode die het college zal vaststellen.  Er 

wordt verwacht, dat de ouder(s) zich inspannen om binnen redelijke termijn een andere 

oplossing te vinden, zodat de voorziening overbodig wordt.  

Deze uitvoeringsvorm is een tussenvorm tussen de wijze waarop voorheen in de afzonderlijke 

gemeenten SMI werd bekostigd. In Harenkarspel en Zijpe lag de inkomensgrens op 110%  van de 

bijstandsnorm. Schagen kende geen inkomensgrens en vergoedde overeenkomstig de 

kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 

 

4 Financiën

De gemeentelijke subsidie-uitgaven zullen in het nieuwe stelsel lager zijn, dan de subsidie voor 

peuterspeelzaalwerk, omdat ouders de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst inzetten 
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voor een deel van de bekostiging. De extern adviseur Buitenhek Management en Consult heeft 

berekend welk budget in het nieuwe stelsel nodig is. Echter in het nieuwe stelsel is een 

marktwerking van kracht, waardoor niet exact aan te geven is wat de uitgaven zullen zijn. 

Er zijn een aantal onzekere factoren, zoals het aantal toekomstige gebruikers en  de hoogte van 

de gemeentelijke vergoeding per individu, omdat deze inkomensafhankelijk is. Een aantal feiten 

kunnen we weergeven. Zoals het aantal (toekomstige) peuters in Schagen. 70% van de ouders is 

beide werkzaam en komt daarom niet voor vergoeding van de gemeente in aanmerking. 

Tevens is onder de peuterspeelzaal-gebruikers in 2011 een enquête gehouden, op basis daarvan 

zou voor ongeveer 125 peuters een tegemoetkoming aangevraagd kunnen worden.  

 

Geboorte jaar Aantal peuters 30%  2+3 jarige gebruiken de peuterplaatsen 

2013 376 113  113 + 120 =   233 

2012 398 120  120 + 144 =   264 

2011 479 144  144 + 154 =   298 

2010 511 154   

 

  

Om de kosten te beheersen is er een aantal variabelen waarmee we kunnen sturen. Dit zijn de 

maximale uurprijs, het vergoedingspercentage, het stellen van een inkomensgrens en eventueel 

de leeftijdsgrens.  Door te schuiven met deze variabelen kunnen we de kosten van het stelsel 

beheersbaar houden. De bijgaande verordening regelt dat het college deze vaststelt in een 

Tarievenbesluit en de gemeenteraad een subsidieplafond voor reguliere peuterplaatsen en SMI 

vaststelt.  

 

Uit onderzoek van Buitenhek Management en Consult blijkt, dat de huidige kostprijs van de 

gesubsidieerde stichtingen peuterspeelzalen relatief hoog liggen. Dit gegeven is reeds sinds een 

aantal jaar bekend bij partijen. Regelmatig is het onderwerp van gesprek geweest tussen 

gemeenten en de stichtingen. De stichtingen peuterspeelzalen hebben een plan ontworpen, 

waarmee zij verwachten hun organisaties in het nieuwe stelsel te kunnen voortzetten. Zij geven 

aan dat echte wijzigingen pas mogelijk zijn als het nieuwe stelsel van kracht wordt en de 

gesubsidieerde instellingen omgevormd zijn tot kinderopvangorganisatie. Een 

kinderopvangorganisatie heeft meer mogelijkheden dan een peuterspeelzaal. 

 

Indien blijkt, dat in de kleine kernen het in standhouden van een voorschoolse voorziening niet 

mogelijk blijkt, zullen we onderzoeken onder welke voorwaarde het wel mogelijk is de voorziening 

in stand te houden. Wij zullen met deze gegevens naar u terugkeren. Met name gaat het hierbij 

om voorzieningen in Oudesluis, Sint Maarten, Schagerbrug en Sint Maartensbrug.  

Een van de kostenposten voor de voorschoolse voorzieningen zijn de huisvestingskosten. Deze 

kosten zijn in beeld gebracht. De huurprijzen en bijhorende faciliteit verschillen onderling sterk. 

Om deze meer gelijkvormig maken wordt een voorstel gemaakt dat past bij het nieuw op te 

stellen accommodatiebeleid. Zodra u het accommodatiebeleid heeft vastgesteld, zal het 

college ook voor deze huurders de contracten aanpassen.  

 

Budget (VE)-peuterplaatsen 

De uitgaven voor peuterspeelzalen in 2013 bestonden uit: 

Subsidie regulier peuterspeelzaal werk: € 596.678 

Subsidie VE: € 42.000 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de uitgaven op VE in 2013 laag zijn, omdat bij de 

uitvoering van het VE beleid t.g.v. de fusie terughoudendheid in acht is genomen. Er ontbrak nog 

een geharmoniseerd beleidskader. 

 

In december 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken zijn toekomstvisie voor peuters naar 

de Tweede Kamer gestuurd. De in dit raadsvoorstel beschreven subsidiesystematiek past in die 

visie. De minister is voornemens het inzetten van de kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal 

werk te stimuleren door de wet aan te passen. Hij wil echter gelijktijdig een bedrag uit het 

gemeentefonds onttrekken. Voor onze gemeente zal dit naar verwachting maximaal € 150.000 

zijn.  

 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 6 van 8 

Wij zullen u bij de gemeentelijke begroting adviseren het totale budget voor peuterspeelzalen te 

handhaven op het huidige niveau, waarbij een deel als het subsidieplafond voor reguliere 

plaatsen zal gelden en een deel beschikbaar is voor VE-plaatsen. Verwacht wordt dat er een 

overschot op deze post ontstaat ten gevolge van de stelselwijziging. 

 

Budget kinderopvang op basis van Sociale Medische Indicatie 

In onze begroting is voor kinderopvang op basis van Sociale Medisch Indicatie € 55.800 

opgenomen, gebaseerd op de budgeten van de voormalige gemeenten. Het in de nieuwe 

verordening voorgestelde beleid wordt ruimer voor de voormalige gemeenten Harenkarspel en 

Zijpe en voor de voormalige gemeente Schagen beperkt. 

Bij de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke begroting zal een subsidieplafond aan u 

voorgesteld worden. 

 

 

 

 

5 Risico's

De stelselwijziging heeft grote gevolgen voor de stichtingen peuterspeelzalen. Zij worden van een 

door de gemeente gesubsidieerde instelling een marktpartij. De kinderopvang organisaties 

hebben eenzelfde omvormingstraject gekend ruim tien jaar geleden. Een dergelijke overgang 

kent altijd marktrisico’s. Het kan zijn dat er locaties dreigen te verdwijnen of aanbieders geen 

peuterplaatsen van 3 uur aanbieden. Het aantal beschikbare VE plaatsen kan daardoor in 

gevaar komen. Voorlopig is dit echter niet het geval. De aanbieders hebben aangegeven mee 

te willen doen in het aanbieden van peuterplaatsen en aangedrongen op invoering per 1 

augustus 2014 conform uw eerdere raadsbesluit van juni 2013. 

Indien u het in het algemeen belang vindt, dat gezien de verspreiding van de voorschoolse 

voorzieningen een bepaalde locatie blijft bestaan, kunnen we onderzoeken met welk maatwerk 

dit gefaciliteerd kan worden.   

De stichtingen voor peuterspeelzaalwerk zijn met behulp van gemeentelijke subsidie opgebouwd. 

Er is veel know-how opgebouwd en het (geografische) netwerk van locaties is uitgebreid. Dit 

vertegenwoordigt een waarde. De omvorming naar een marktpartij impliceert, dat de 

organisatie (juridisch gezien) verkoopbaar wordt.  

 

6 Proces 

De Stichtingen peuterspeelzalen, de kinderopvangorganisaties en de ouders zijn rechtstreeks 

belanghebbend. Het betreft hier een uitvoering van een raadsbesluit van juni 2013. Toen heeft 

de gemeenteraad het principebesluit over de wijziging reeds genomen. Voorafgaand aan dit 

raadsbesluit is veelvuldig overleg gevoerd met de aanbieders van beide voorzieningen. In 2013 is 

de communicatie richting ouders in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen 

vormgegeven. 

 

De bijgaande verordening is op woensdag 2 april aan de aanbieders beschikbaar gesteld en 

gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken. De officiële inspraaktermijn duurt 4 weken en is 

gesloten op 29 april. Op  dinsdag 8 april 2014 zijn de aanbieders tijdens een inspraakbijeenkomst 

in de gelegenheid gesteld mondeling hun zienswijze/reacties te geven. Alle 

kinderopvangaanbieders waren aanwezig, alleen de peuterspeelzalen waren verhinderd en 

hebben separaat een afspraak gemaakt. Er waren een aantal opmerkingen waarvoor in 

onderling overleg aanpassingen / oplossingen voor zijn gemaakt. Te weten: 

 

 Opnemen van een bepaling waardoor een artikel een jaar later inwerking treedt, zodat 

de organisaties een jaar de tijd krijgen de VE-opleiding voor de leidster af te ronden; 

 Verduidelijking over de wijze waarop het inkomen wordt bepaald 

 Opnemen van een bepaling, waardoor het werkproces rond de subsidieverlening en 

vaststelling vereenvoudigd kan worden door het college. Zij kunnen bepalen dat 

verlening en vaststelling één handeling wordt. 

 In de toelichting is opgenomen, dat hoewel de wettelijke beslistermijn van de gemeente 

12 weken is, de gemeente zich in zal spannen voor een behandeling binnen 8 weken. 
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 Door alle aanwezige kinderopvang aanbieders wordt aangedrongen de ingangsdatum 

van 1 augustus 2014 vast te blijven houden.  

 Verduidelijking wat verstaan wordt onder het onafgebroken deelnemen aan een VE-

programma door een VE-peuter. 

Bovengenoemde punten zijn in de voorliggende verordening verwerkt.  

We lichten de aanbieders in over de commissie- en raadsbehandeling van de verordening en 

nodigen ze uit.  

Tevens is met de aanbieders afgesproken, dat de communicatie richting de ouders gezamenlijk 

wordt vormgegeven. 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris     burgemeester 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2014;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 13 mei 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 166 van Wet 

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet Oke); 

 

besluit:  

 

1. De verordening tegemoetkoming kosten van kinderopvang Schagen vast te stellen. 

2. De verordening per 1 augustus 2014 in werken te laten treden. 

3. De verordeningen kinderopvang en peuterspeelzalen van de voorgaande gemeenten 

in te trekken. Te weten: 

- Verordening kwaliteit peuterspeelzalen Schagen (uit 2007) 

- Verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen Zijpe 2012 

- Verordening kwaliteit peuterspeelzalen Harenkarspel 

- Verordening Wet kinderopvang Schagen (2004) 

- Verordening Wet kinderopvang Harenkarspel 

- Verordening Wet kinderopvang Zijpe (2004) 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 mei 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

Griffier,     Voorzitter, 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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