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Art 33 vragen met betrekking tot de visie van het college op de toegankelijkheid van 
peuteronderwijs en besteding van de 60 miljoen extra gelden (april 2016). 

 
1. Wat gaat het college doen om de toegankelijkheid van het voorschoolse aanbod voor alle 

kinderen te verbeteren? 
 

Zie hiervoor de antwoorden op de technische vragen die op 2 maart jl. zijn beantwoord over dit 
onderwerp. Het beleid wordt uitgewerkt in samenhang met de implementatie van de wet Innovatie 
en Kwaliteit Kinderopvang en de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. In dit 
beleid zal beschreven worden wat het college gaat doen. 

 
2. Hoe gaat het college de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen hiervoor inzetten? 

 
De inzet van middelen volgt uit het, in vraag 1 genoemde, nog op te stellen beleid. Belangrijk 
hierbij is te weten dat tegenover de extra middelen die hiervoor beschikbaar komen vanuit het 
Rijk, staat dat de decentralisatie-uitkering vanuit de Wet Oké met ingang van 2018 komt te 
vervallen. Dit betekent dat er per saldo in 2018 en 2019 minder middelen beschikbaar zijn vanuit 
het Rijk voor dit doel. 

 
3. Is het college bereid een visiedocument op te stellen waarin het college haar kijk op de 

herijking van het peuterspeelzaalwerk uiteenzet? 
 

Het college stelt in 2017 in samenspraak met de betrokken partijen een uitgangspuntennotitie op. 
Deze uitgangspuntennotitie wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

 
4. Is het college bereid een plan van aanpak aan de raad voor te leggen waarin de vertaling van 

visie naar uitvoering beschreven wordt en de gemaakte keuzes helder beargumenteerd worden? 
 

De vertaling van de uitgangspuntennotitie naar de uitvoering volgt in een implementatieplan. 
Deze zal ter besluitvorming aan het college en ter informatie aan de raad worden voorgelegd. 

 
5. Is het college bereid deze vóór de behandeling van de voorjaarsnota aan de raad voor te 

leggen? 



Dit is niet haalbaar voor de behandeling van de perspectiefnota. De middelen vanuit de 
decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters worden in de perspectiefnota 
gereserveerd voor kinderopvang en peuterspeelzalen. 


