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Betreft: Ontwikkelingen nieuw VVE-beleid

Geachte raadsleden,
INLEIDING

In september / oktober 2019 heeft u het rapport “Beleid Peuteropvang en WE in Albrandswaard vanaf
2020“ beeldvormend besproken. In dit rapport worden de kaders geschetst voor nieuw VVE-beleid
(Voor- en Vroegschoolse Educatie Beleid) in Albrandswaard. Het rapport is destijds door het college
aan u aangeboden met de melding dat het college graag nader wil onderzoeken hoe de adviezen
uitgevoerd kunnen worden. U heeft gevraagd op de hoogte gehouden te worden van de

ontwikkelingen.
KERNBOODSC HAP

Sinds vorig jaar ontvangt gemeente zogenaamde Onderwijs Achterstanden Beleid middelen (OABmiddelen). De inzet van DAB-middelen is echter beperkt tot activiteiten waarop de zogenaamde
harmonisatie is toegepast. Dat betekent dat deze middelen alleen ingezet kunnen worden als er een
gelijk speelveld is gecreëerd voor toegang tot subsidie voor kinderopvangorganisatiesen
peuterwerkorganisaties gelijkelijk. Op dit moment is SPA de enige gesubsidieerde aanbieder van

Voor- en VroegschoolseEducatie in de gemeente.Als gemeentenmoetenwij bovenstaande
ontwikkelingen adresseren. Dit zal natuurlijk gevolgen hebben voor SPA en de organisatie van SPA
Over dit proces willen wij u via deze brief informeren.
TOELICHTING

De beschikbare subsidie en daarmee de beschIkbare financiële middelen zijn allereerst een argument
om nieuw VVE-beleid te ontwikkelen. De VVE-activiteiten worden op dit moment exclusief betaald uit
de algemene middelen van de gemeente, maar sinds vorig jaar ontvangt gemeente zogenaamde
Onderwijs Achterstanden Beleid middelen (OAB-middelen). Het zou mooi zijn als wij deze twee
budgetten zouden kunnen samenvoegen. De inzet van OAB-middelen is echter beperkt tot activiteiten
waarop de zogenaamde harmonisatie is toegepast. Dat betekent dat deze middelen alleen ingezet
kunnen worden als er een gelijk speelveld is gecreëerd voor toegang tot subsidie voor
kinderopvangorganisaties en peuterwerkorganisaties gelijkelijk. Deze verplichting wordt vormgegeven
door de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE), maar feitelijk rust deze
verplichting ook al op de gemeente vanuit de Wet markt en overheid. Op dit moment maken ongeveer
150 kinderen gebruik van gesubsidieerde plekken die volledig bij Stichting Peuterwerk Albrandswaard
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SPA (SPA) wordt ingezet. Op dit moment is SPA de enige gesubsidieerde aanbieder van Voor- en
Vroegschoolse Educatie in de gemeente
Veel ouders kiezen weloverwogen voor SPA, niet alleen vanwege de hoge kwaliteit van
dienstvedening, maar ook omdat de peuteropvang van SPA minder omvangrijk in uren is dan
standaard kinderopvang. De keuze hiertoe kan ingegeven worden door het kind of door financiële
overwegingen. Als gemeente zijn wij mede om deze redenen erg blij met SPA en haar dienstverlening.
Wel raakt dit een tweede reden aan waarom er behoefte aan nieuw beleid is: ouders hebben op dit
moment feitelijk geen keuzemogelijkheid. In geval er een keuze gemaakt is voor een specifieke
opvang, bijvoorbeeld omdat broertjes en zusjes deze opvang bezoeken, maar een kind krijgt een
indicatie VVE, dan moet dit kind van de opvang van keuze gehaald worden en bij SPA ingeschreven
worden. Een zelfde situatie is daar als ouders niet in staat zijn om de peuteropvang zelf te betalen.
Dan is in principe alleen de door de gemeente gesubsidieerde organisatie SPA beschikbaar om dit
onderwijs beschikbaar te stellen. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie
Uit gesprekken met het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) is bovendien gebleken dat er bij de
reguliere kinderopvang met regelmaat kinderen voorbij komen die feitelijk in aanmerking zouden
komen voor een VVE-programma, maar vanwege praktische of financiële overwegingen zo'n
programma niet krijgen.
CONSEQUENTIES

Als gemeenten moeten wij bovenstaandeontwikkelingen adresseren. Dit zal natuurlijk gevolgen
hebben voor SPA en de organisatie van SPA. Wij zijn daarom als college in gesprek met SPA over de
toekomst. Wij proberen daarbij om SPA zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van de
beleidskaders die u in het rapport “Beleid Peuteropvang en WE in Albrandswaard vanaf 2020“ heeft
kunnen lezen. Een iets ander gesprek zijn wij gestart met de andere kinderopvangorganisaties die
onze gemeente rijk is, immers ook voor hen zijn de gevolgen in potentie groot wanneer de gemeente
kiest voor het openstellen van peuteropvang subsidie.
VERVOLG

Het college gaat verder in gesprek met SPA en met de andere kinderopvangorganisaties. Daarnaast
werkt de gemeente aan het inrichten van besluitvorming op een subsidieregeling en het contracteren
van andere kinderopvangorganisaties.Voorstellen daarover zullen in de tweede helft van 2020
worden besproken in het college. Daarna zal deze besluitvorming ter toetsing worden voorgelegd via
een beeldvormend raadsvoorstel aan de commissie beraad, advies en welzijn, van uw Raad.
Voor de volledigheid. Tijdens de beeldvormende bespreking van het rapport “Beleid Peuteropvang en
WE in Albrandswaard vanaf 2020” speelde een locatievraagstuk voor SPA. U heeft, indien daarvoor
geen oplossing gevonden zou worden, gevraagd om uitgewerkte scenario’s. Voor op dat moment
spelende locatievraagstuk is een regeling getroffen en wij volgen verder de huisvestingssituatie

nauwgezet.
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Omdat de komende voorstellen gaan over de toekomst VVE en niet persé over de huisvesting SPA,
zal hier verder niet meer op worden ingegaan.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Al brandswaard
de locosecretaris,
de locobur99meester
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drs. Ronald Schneider

