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Geachte leden van de raad,

Via deze raadsbrief informeren wij u graag over de “nieuwe regeling voorschoolse educatie en 

peuteropvang”. In deze brief schetsen wij kort wat de aanleiding is voor de nieuwe regeling en hoe 

de regeling in verhouding staat met de maatregelen genoemd in de perspectiefnota 2019-2023.

Aanleiding

Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen van het Rijk om gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid te ontwikkelen met als doel onderwijsachterstanden van kinderen 

tegen te gaan. 

Onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid is het aanbieden van voor- en vroegschoolse 

educatie [VVE]. Gemeenten zijn verplicht om een hoogwaardig voorschools aanbod te hebben voor 

alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar met een risico op een onderwijsachterstand. 

Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht om in plaats van 10 uur, 16 uur voorschoolse 

educatie aan te bieden. Vanwege deze ophoging van uren en omdat het oude beleid niet meer 

actueel is, is er in afstemming met kinderopvangorganisaties en JGZ, nieuw beleid ontwikkeld. 

Naast het beleid voorschoolse educatie, is ook het beleid ten aanzien van peuteropvang aangepast. 

Peuteropvang houdt opvang op het kinderdagverblijf in van peuters tussen de 2-4 jaar waarvan 

ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ook dit beleid was niet meer actueel. 

Op 7 juli 2020 heeft het college vanwege bovenstaand redenen een nieuwe regeling voorschoolse 

educatie en peuteropvang vastgesteld. 

Maatregelen in de perspectiefnota
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In de perspectiefnota 2019-2023 staan de volgende maatregelen omschreven ten aanzien van 

voorschoolse educatie en peuteropvang:

1) We brengen VVE onder bij één kinderopvang die gemeentebreed werkt. Er moeten meerdere 

vestigingen zijn, in ieder geval in ieder dorp één.

2) We scherpen de criteria indicatie VVE aan.

3) We beperken toegang kinderopvang via jeugd op basis van de evaluatie voorziening

gezinsondersteuning kinderopvang.

4) We stellen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage ouders voor VVE bij, alsmede de

regeling kinderopvang.

We lichten onderstaand per maatregel toe hoe dit terug komt in het nieuwe beleid.

1. We brengen VVE onder bij één kinderopvang die gemeentebreed werkt. Er moeten 

meerdere vestigingen zijn, in ieder geval in ieder dorp één.

In de perspectiefnota staat dat we VVE bij één kinderopvangorganisatie onder brengen. Bij 

de behandeling van de perspectiefnota kwamen hier veel vragen over van 

kinderopvangorganisaties en van u als Raad. Wij hebben toen  naar u gecommuniceerd dat 

wij bij de uitwerking van het nieuwe beleid onderzoeken of de meerwaarde om VVE bij één 

aanbieder te beleggen voldoende is. Dit is bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid 

onderzocht. Hieruit komt voort dat er geen aanbieder is die t vestigingen heeft. Daarnaast 

heeft het juist inhoudelijk meerwaarde wanneer er meerdere organisaties VVE aan bieden. 

Wanneer een kinderopvangorganisatie VVE aanbiedt, kunnen hier vaak ook peuters zonder 

VVE-indicatie van profiteren, wat ten goede komt aan hun ontwikkeling. Daarnaast hebben 

de huidige VVE-aanbieders expertise opgebouwd en is het onwenselijk dat deze expertise 

verdwijnt. Ten slotte wordt op basis van een kosteninschatting op basis van cijfers in 2019 

verwacht dat de kosten voor het nieuwe VVE-beleid passen binnen het huidige budget 

onderwijsachterstanden. Omdat het om geoormerkt geld gaat, zou het geld dat resteert 

terug moeten naar het Rijk. Het is daarom wenselijk dat de middelen voor 

onderwijsachterstanden zo veel en zo goed mogelijk besteed worden aan 

onderwijsachterstanden. Deze keuze sluit daar op aan.

2. We scherpen de criteria VVE aan

Bij het opstellen van de kadernota, was de verwachting dat wij minder OAB-middelen van 

het Rijk zouden ontvangen. Dit heeft anders uitgepakt: we ontvangen juist meer OAB-

middelen in plaats van minder. Dit maakt dat het aanscherpen van de criteria niet nodig en 

ongewenst is. Vanuit preventief oogpunt is het namelijk wenselijk dat zoveel mogelijk 

peuters die dat nodig hebben, gebruik kunnen maken van VVE-aanbod. 
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3. We beperken toegang kinderopvang via jeugd op basis van de evaluatie voorziening 

gezinsondersteuning kinderopvang

Dit betreft een voorziening vanuit jeugdhulp. Deze voorziening moet nog geëvalueerd 

worden en kan los worden gezien van de regeling voorschoolse educatie en peuteropvang.

4. We stellen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage ouders voor VVE bij, alsmede de 

regeling kinderopvang

Bij de oude regeling betaalden alle ouders een even hoge bijdrage voor VVE. Bij de nieuwe 

regeling is de bijdrage inkomensafhankelijk. De ouderbijdrage sluit daarmee aan op de 

ouderbijdrage die de belastingdienst vraagt en op de landelijke richtlijn. Bij de nieuwe 

regeling betekent dit dat ouders met een lager inkomen minder gaan betalen en ouders 

met een hoger inkomen meer (afhankelijk van de inkomenscategorie waarin zij vallen). 

Voor peuteropvang hanteerden wij als één van de weinige gemeenten een eigen 

ouderbijdragetabel. Deze tabel sloot niet meer aan op de actualiteit: het week erg af van de 

landelijke richtlijn (in veel buurgemeenten is de ouderbijdrage veel lager) en er ontstond 

groot verschil tussen tweeverdieners en éénverdieners, waarbij tweeverdieners een (fors) 

lagere bijdrage betaalden dan éénverdieners. Daarnaast maakte de ouderbijdragetabel de 

peuteropvang minder laagdrempelig, terwijl peuteropvang de ontwikkeling van kinderen 

juist ten goede komt, peuteropvang juist ook van meerwaarde is voor kwetsbare kinderen 

en dus ook een preventieve functie heeft.  Er is dan ook voor gekozen om de VNG-

adviestabel te volgen. Dit betekent dat alle ouders voor peuteropvang een lagere eigen 

bijdrage betalen (en de gemeente dus meer). Gezien bovenstaande inhoudelijke 

argumenten en omdat de keuze (ruim) past binnen het budget, heeft het college hiervoor 

gekozen.  

Wij hopen u middels deze brief een goed beeld te geven over de gemaakte keuzes.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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