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Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
1. Algemeen
1.1 Citeertitel
De Algemene Subsidieregeling 2008 Oude IJsselstreek vormt de basis voor de uitvoeringsregels
Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie.
De Algemene wet bestuursrecht stelt (procedure) regels voor subsidieverstrekking. De Algemene
Subsidieregeling 2008 werkt deze wettelijk voorgeschreven (procedure) regels nader uit voor de
gemeente Oude IJsselstreek. De Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
Educatie geven nadere uitvoeringsregels die bij subsidiering in concrete gevallen worden gehanteerd.
Deze uitvoeringsregels, als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van de algemene Subsidieregeling 2008 Oude
IJsselstreek worden aangehaald als: Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
Educatie gemeente Oude IJsselstreek.
Overwegende dat de gemeente Oude IJsselstreek:
-

-

De ontwikkeling van kinderen op een jonge leeftijd wil bevorderen en
Kinderen gelijke ontwikkelmogelijkheden wil bieden.
Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie - aanbod (VVE-aanbod) voor
(doelgroep)peuters uit de gemeente Oude IJsselstreek tussen de 2 en 4 jaar financieel
toegankelijk wil maken.
Peuters met een mogelijke (taal)ontwikkelachterstand vanaf 2,5 jaar kosteloos extra dagdelen
wil aanbieden
Subsidie verstrekt voor het realiseren van peuteropvang voor ouders die geen recht hebben
op kinderopvangtoeslag en/of ouders die gebruik willen maken van VVE- aanbod.

2. Criteria voor het aanvragen van subsidie
Alle organisaties die voor subsidie in het kader van aanbod peuteropvang en/of voorschoolse educatie
in aanmerking willen komen, voldoen aan de volgende criteria:
-

-

-

-

De aanvrager is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(LRK) en voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet Oke en daaruit voortvloeiende
regelgeving
De opvanglocatie moet gevestigd zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.
De peuter die gebruik maakt van de peuteropvang en/of aanbod Voor- en Vroegschoolse
Educatie is woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek.
Het aanbod voor aanvullende dagdelen VVE voor doelgroep peuters, zoals beschreven in het
VVE-beleid, vind alleen plaats op basis van een indicatie van Yunio.
JGZ, Yunio, is verantwoordelijk voor het afgeven van een indicatie. Deze wordt in eerste
instantie voor 6 maanden afgegeven voor extra aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie. De
indicatie kan daarna maximaal 2 keer verlengd worden tot het kind 4 jaar is of start aan de
basisschool. Verlenging vindt plaats in overleg met de betreffende opvangorganisatie. Gezien
de uitbreiding van de indicatoren blijven we deze werkwijze behouden.
De aanvrager van een subsidie voor aanbod peuteropvang factureert en int de ouderbijdrage
zoals vastgesteld door het college. De aanvrager is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk
ontvangen van deze bijdrage.
De aanvrager van een subsidie voor aanbod peuteropvang of extra aanbod voor doelgroep
peuters is verantwoordelijk om tussentijdse wijzigingen in het inkomen van ouders mee te
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-

nemen in de subsidieverantwoording. Deze verantwoordelijkheid kan de aanvrager delegeren
naar de ouders.
De aanvrager communiceert het aanbod van de gemeente richting alle ouders die gebruik
maken van haar voorziening onder andere op haar website.

3. Gemeentelijke aanbod
Het gemeentelijk aanbod ziet er als volgt uit:
-

-

De grondslag voor de subsidie is het aantal peuters en het aantal uren peuteropvang en/of het
aantal uren voorschoolse educatie dat zij hebben afgenomen minus de eigen bijdrage van
ouders.
De eigen bijdrage van ouders die tot en met 110% van het minimuminkomen verdienen is
vastgesteld op minimaal € 10, - per kind/per maand.
De gemeente onderscheidt vijf soorten aanbod, namelijk:
a. regulier aanbod peuteropvang voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag, te weten: gedurende 2 dagdelen van 4 uur per dagdeel op twee
verschillende dagen per week gedurende 40 weken per jaar.
b. aanbod VVE aanvullende op het reguliere aanbod peuteropvang binnen de peuteropvang,
te weten: 2 dagdelen van 4 uren per dagdeel op twee verschillende dagen per week
gedurende 40 weken per jaar aanvullend op het aanbod peuteropvang.
c. aanbod VVE aanvullend op gastouderopvang, te weten: 2 dagdelen van 4 uur per dagdeel
op twee verschillende dagen per week gedurende 40 weken per jaar.
d. Ouders van doelgroepkinderen VVE in de kinderdagopvang die aantoonbaar niet meer dan
2 dagdelen gebruik maken van de kinderdagopvang kunnen in aanmerking komen voor een
door de gemeente gesubsidieerd 3e dagdeel van maximaal 6 uur per dagdeel indien zij 12
maanden voor aanvang van de voorschoolse educatie de contractuele opvangduur niet
hebben verminderd.

-

Het college van burgemeester en wethouders stelt de maximale uurprijs vast waarover
subsidie wordt verleend voor het aanbod peuteropvang en het aanbod voorschoolse educatie
a. De uurprijs voor peuteropvang voor 2018 is vastgesteld op € 8,02. Deze uurprijs komt
overeen met de uurprijs voor kinderopvang die jaarlijks door de belastingdienst wordt
vastgesteld.
c. Voor het aanvullende aanbod voor doelgroep peuters is een bedrag van maximaal € 9,39
per uur per peuter vastgesteld. De extra bijdrage is bedoeld voor de extra inzet rond VVEaanbod. Hieruit worden de kosten betaald voor:
o
o
o
o
o

-

Gesprekken met ouders( ouderbetrokkenheid)
Contact met externe partijen waaronder het consultatiebureau, scholen
Handelingsplannen (input ontwikkellijnen OVM/KIJK)
Zorg en adviesgesprekken
Invullen kind-volg-systeem

De subsidie per uur voor reguliere peuteropvang is nooit hoger dan de door de instellingen bij
de aanvraag opgegeven (en voor overige klanten gehanteerde) uurprijs.
De inkomensafhankelijke procentuele ouderbijdrage is gebaseerd op de landelijke tabel van
de kinderopvangtoeslag.
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4. Aanvragen van subsidie
4.1. De procedure
De procedure voor het aanvragen verloopt als volgt:
-

-

De aanvrager kan jaarlijks tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar subsidie
aanvragen voor het aanbod peuteropvang en/of voorschoolse educatie.
Aanvragers die jaarlijks niet meer dan 5 peuters een aanbod van voorschoolse educatie
aanbieden aanvullende op de kinderopvang kunnen gedurende het gehele jaar hun aanvraag
indienen.
Subsidieaanvragen kunnen na 1 oktober worden ingediend, wanneer er sprake is van een
nieuwe inschrijving in het LRK of een wijziging hiervan. Tot de datum van inschrijving blijft een
vorige houder verantwoordelijk voor de opvang.

4.2 De voorwaarden
De aanvraag van de subsidie moet aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, namelijk:
-

-

De aanvraag bevat de naam en het adres van de houder, de locatie waar de opvang
plaatsvindt, de wijze waarop de opvang is vermeld in het LRK met het bijbehorende
registratienummer en daarnaast het bankrekeningnummer van de organisatie.
Bij de subsidieaanvraag wordt een begroting gevoegd waaruit blijkt:
a. de periode waarover subsidie wordt aangevraagd;
b. het bedrag van de aanvraag, totaal en verdeeld over het aantal kinderen en het aantal uren
dat zij van welk soort opvang (peuteropvang- en/of aanbod voorschoolse educatie) gebruik
maken, met in de toelichting de opbouw en motivering van de aantallen en bedragen;
c. het aantal ouders dat in ieder geval de minimale eigen bijdrage van € 10, - betaalt.

-

De aanvrager beschikt over onderliggende gegevens en kan deze bij de verantwoording van
de subsidie beschikbaar stellen aan de gemeente. Het gaat daarbij onder meer om:
a. een door de ouder(s) ondertekende aanvraag met daarin de naam en adres en bsnnummer van de ouder(s);
b. indien van toepassing: de naam en het bsn-nummer van de partner en, indien dit een ander
adres is dan het adres van de ouder, het adres van de partner. De aanvraag is dan ook mede
ondertekend door de partner;
c. naam en bsn-nummer en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag
betrekking heeft;
d. de wijze waarop de ouderbijdragentabel is toegepast;
e. een plaatsingsovereenkomst van de opvangorganisatie waarin is aangegeven: de naam en
adres van de opvangorganisatie waar de opvang plaatsvindt, de soort opvang, het aantal uren
opvang per kind, de kostprijs per uur, de aanvangsdatum en (verwachte) einddatum van de
opvang;
f. indien het gaat om VVE-aanbod, een bewijs van indicatiestelling voor VVE van het
Consultatiebureau JGZ van Yunio met daarin een opgave van de geldigheidsduur.
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5. Verlenen van de subsidie
5.1 De procedure
De procedure voor het verlenen van de subsidie verloopt als volgt:
-

-

De gemeente Oude IJsselstreek beslist vóór 1 januari voorafgaande aan het boekjaar waarop
de aanvraag betrekking heeft over de subsidieaanvraag.
Onder bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten om de beslistermijn op te
schorten. Een bijzondere omstandigheid kan zijn het onvolledig indienen van de
subsidieaanvraag.
De subsidiebeschikking bevat in ieder geval:
o de soort opvang waarvoor subsidie wordt verleend;
o de periode en het aantal peuters waaraan een aanbod peuteropvang en aanbod
voorschoolse educatie wordt verleend.
o de subsidie en het normtarief per type aanbod (peuteropvang- en/of voorschoolse
educatie)
o de voorwaarden en verplichtingen waaraan de aanvrager moet voldoen, waaronder
de verplichtingen voor de verantwoording van de subsidie;
o de wijze waarop het voorschot op de subsidie wordt betaald;
o de voorwaarde waarop de subsidie wordt vastgesteld.

5.2 De berekening van de te verlenen subsidie
De subsidieverlening wordt berekend op basis van:
-

Het aantal kinderen en het aantal uren dat zij naar verwachting gebruik gaan maken van de
peuteropvang verdeeld naar specifiek aanbod.
De uurprijs per aanbod vorm.
Op de te verlenen subsidie per peuterplaats peuteropvang wordt een bedrag voor
ouderbijdragen in mindering gebracht.
a. bij de verlening van de subsidie wordt uitgegaan van een minimale eigen bijdrage van
€ 10, - per maand.
b. bij de vaststelling van de subsidie wordt uitgegaan van het bij aanvang opgegeven inkomen,
tenzij er tussentijds wijzigingen in het inkomen hebben plaatsgevonden van de ouders in het
betreffende jaar.

Het bovenstaande betekent dat:
De te verlenen subsidie peuteropvang als volgt wordt berekend:
de hoogte van het uurtarief (= nooit hoger dan door het gemeente vastgestelde uurtarief) x aantal uren
dat peuters gebruik maken van het aanbod - de ouderbijdrage 1.
De te verlenen subsidie aanbod vroegschoolse educatie in de peuteropvang als volgt wordt
berekend:
de hoogte van het uurtarief (= nooit hoger dan het door gemeente vastgestelde uurtarief) x aantal uren
dat peuters gebruik maken van het aanbod.
De te verlenen subsidie voor een extra dagdeel kinderdagopvang voor doelgroepkinderen VE
wordt als volgt berekend:

1 De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de ouderbijdragentabel van de belastingdienst
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de hoogte van het door de instelling bij aanvraag opgegeven uurtarief x het aantal uren dat wordt
afgenomen met een maximum van 6 uur.

6. Verantwoorden van de subsidie
6.1 De procedure
De procedure voor het verantwoorden en het vaststellen van de subsidie verloopt als volgt:
-

-

De vaststelling van de subsidie voor het aanbod peuteropvang en/of Voor- en Vroegschoolse
educatie vindt plaats op grond van het werkelijk gerealiseerde aantal uren aanbod per kind en
het gemiddelde gezinsinkomen van de ouder(s) wiens/wier kind van het aanbod gebruik heeft
gemaakt op basis van het IB60 formulier dat gebruikt is bij de aanvraag van peuteropvang
en/of voorschoolse educatie.
Wijzigingen in het inkomen van de ouders worden in de afrekening meegenomen.
De aanvrager dient de verantwoording uiterlijk vóór 1 maart na afloop van het kalenderjaar
waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in bij het college.
Wanneer het voor de aanvrager niet mogelijk is om vóór 1 maart de verantwoording van de
subsidie in te dienen, geeft zij dat vroegtijdig en uiterlijk vóór 1 februari aan.

6.2 De voorwaarden
Bij de verantwoording wordt een overzicht verstrekt
o van het feitelijke aantal uren aanbod peuteropvang en/of aanbod voorschoolse
educatie per peuter over het voorbije kalenderjaar,
o de wijze waarop de ouderbijdragentabel voor het aanbod peuteropvang is toegepast
o inkomensgegevens van de ouder(s) en, indien van toepassing, van de partner
waarmee de ouderbijdrage wordt bepaald. Hiervoor wordt een IB60-verklaring
afgegeven of een kopie van de definitieve aangifte van de inkomstenbelasting van het
voorgaande jaar.
o een accountantsverklaring wanneer een subsidie wordt verleend voor een bedrag van
€ 50.000, - of meer aan de subsidieaanvrager. Hiervoor geldt artikel 5.5 van de
Algemene Subsidieregeling 2008 Gemeente Oude IJsselstreek.
o kopieën van de indicatie voor VVE dagdelen

7. Vaststellen van de subsidie
De procedure voor het vaststellen van de subsidie verloopt als volgt:
-

Het college stelt de subsidie vast vóór 31 december na afloop van het betreffende boekjaar.
De subsidievaststelling beschikking vermeldt het subsidiebedrag en de wijze waarop
verrekening van betaalde voorschotten plaatsvindt.
Wanneer het college niet binnen de gestelde termijn tot een besluit komt, informeert zij de
aanvrager tijdig, te weten voor 1 december van het betreffende jaar.

8. Hardheidsclausule
In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat toepassing van de uitvoeringsregels voor één of
meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met de uitvoeringsregels te dienen
doelen, kan worden afgeweken van de uitvoeringsregels subsidie Peuteropvang en Voor- en
Vroegschoolse Educatie gemeente Oude IJsselstreek.
In gevallen waar deze regeling niet voorziet, beslist het college.

9. Inwerkingtreding
De uitvoeringsregels Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oude IJsselstreek treden in
werking per 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2019 vervallen de Uitvoeringsregels Peuteropvang
Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018.

6

Gendringen, 3 december 2018
Aldus vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders

M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

burgemeester
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