
Verslag inspraak bijeenkomst 8 april 2014 inzake Verordening 

tegemoetkoming kosten kinderopvang Schagen 

Uitgenodigd: Alle kinderopvang en peuterspeelzaal aanbieders gevestigd in Schagen 

Locatie: Gemeentehuis Schagen 

Tijdstip: 11.30 tot 13.00 uur 

Aanwezige aanbieders: Kinderopvang Hoi Pipeloi, Fun4kids, Kinderopvang de Keet, Kinderopvang de Pettevlet, 
Stichting kinderopvang Harenkarspel en Stichting Kinderopvang Regio Schagen 

Afwezig met afbericht: Stichting Voor-School (voor de gezamenlijke stichting peuterspeelzalen) 

Aanwezig namens gemeente: Wethouder Ben Blonk, ambtelijke vertegenwoordiging beleidsmedewerkers en 
juridische medewerker afdeling Samenleving (Anne Braakman, Herman de Ruiter en 
Josca Ligteringen) 

 

Opening 

De gemeente geeft uitleg over de besluitvormingsprocedure die de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Schagen zal doorlopen en de bedoeling deze inspraak procedure. 

Het doel 

Tweeledig:  

 uitleg geven over verordening en inspraak mogelijkheid 

 eerste verkenningen voor de inrichting van het werkproces. 

Inspraakopmerkingen van de aanbieders 

1) Unaniem wordt aangedrongen op het invoeren van het nieuwe stelsel op 1 augustus 2014. Er is reeds lang 

gepraat over het voornemen tot de wijziging en de invoering is al eens uitgesteld van januari 2013 naar 

bovenstaande datum. 1 Augustus 2014 is door de gemeenteraad in juni 2013 als ingangsdatum vastgesteld. De 

organisatie rekenen er op dat dit uitgevoerd wordt. 

2) De organisaties vragen zich af hoe de ouders weten waar de (VE)peuterplaatsen afgenomen kunnen worden.  

Antwoord: deels is dit aan de aanbieders om hun producten onder mogelijke klanten bekend te maken. Maar de 

gemeente zal een voorlichtingsbrochure maken en op de website inzichtelijk maken via welke organisaties ouders 

de tegemoetkoming voor peuterplaatsen kunnen aanvragen. 

3) Gemeente legt uit dat de aanspraak op de vergoeding nu gemaakt kan worden voor peuters vanaf 2 jaar (en VE 

van af 2,5 jaar), maar misschien zal het college genoodzaakt blijken, de leeftijd te verhogen als het budget 

ontoereikend is. 

4) Opgemerkt wordt, dat de peuterspeelzalen als gesubsidieerde instelling soms op basis van zeer lage huur tarieven 

in een locatie is gehuisvest. De kinderopvangorganisaties geven aan, dat zij verwachten dat iedereen op gelijke 

wijze wordt behandeld en dat de gemeente geen oneerlijke concurrentie bewerkstelligd. 

5) Subsidieplafond: wat doet de gemeente als dat bereikt is?  

Antwoord: we vragen een dusdanig hoog budget, dat we niet verwachten het plafond te bereiken, maar we willen 

het toch wel graag instellen, zodat de kosten niet onheersbaar zijn. 

6) Volledige VE-certificering van VE-leidsters blijkt een probleem. Meer dan de helft van de organisatie hebben pas 

een deel van het opleidingstraject klaar. De financiële investering voor de rest van de opleiding is hoog. 

Afgesproken wordt dat de aanbieders zullen investeren en dat de gemeente uitstel voor volledige certificering 

voor een jaar verleend. Uitgezocht wordt hoe zich dat verhoudt tot de inspectie van het Onderwijs. 

7) Er blijkt wat onduidelijkheid over de inkomenstoets.  

Antwoord: de tekst in de verordening wordt ambtelijk nog even kritisch gecheckt. 

8) De aanbieders geven de voorkeur aan de inrichting van het werkproces met een betaling achteraf op basis van 

werkelijk bezette peuterplaatsen. Bij het verlenen van een voorschotbetaling, moet er twee maal met de 

gemeente gecommuniceerd worden (aanvragen ingediend en verantwoord worden). We werken dit later uit, 

maar nemen in de verordening een college bevoegdheid op om het werkproces in te korten. 

 

 


