
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Vaststellen Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse 
voorzieningen Gooise Meren 

Datum 5 juli 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Niehe (VVD) 
Balzar (D66) 
Van Tilburg (CDA) 
De Wit (PvdA) 
Boudewijnse (GL) 
Van der Ham (HvBNM) 
Haije (50PLUS) 
Van Roden (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers De Waal, SKBNM 
Kruijt, Koningskinderen 
Van Rijn, Versa Welzijn 
Penne, Centrale ouderraad, SKBNM 

Aanwezig namens 
college 

Struik 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Rentenaar 

Voorzitter De Haan 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
Bekostigingsstructuur. Samenwerken tussen organisaties. Transparante 
tarieven. Uitgangspunten worden niet door iedereen onderschreven. 
Aantal gezinnen met recht op toeslag. Pedagogisch werk. Percentage 
ouders als tweeverdieners. Effectiviteit van hele dag opvang t.o.v. een 
halve dag. Preventieve werking van kinderopvang. Expertise begeleiding 
bij VVE. Belang van stimulering goede kinderopvang gedurende korte 
dagdelen. Gelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage en 
toegankelijkheid (drempel) van de voorzieningen voor lagere inkomens. 
Toegang voor alle peuters tot voorschoolse voorzieningen. Voldoende 
capaciteit voor alle peuters (wachtlijsten). Kosten voor gemeente bij 
gebruik door alle peuters. Prijsverschillen voor ouders. Eigen initiatief of 
ouders oproepen voor VVE. Rol consultatiebureau in bevorderen gebruik 
voorschoolse voorzieningen. Financiële consequenties van de 
gehanteerde uitgangspunten. Regeling van jeugdzorg en passend 
onderwijs. Wachtlijsten peuterspeelzalen. Dalingkosten voor mensen 
met laagste inkomens. Toezenden doorrekening uitgangspunten. Goede 
werking van meerdere contactmomenten en keuzevrijheid ouders. 
Concentratie VVE voorzieningen versus spreiding. Geen relatie met 
passend onderwijs. Warme overdracht van voorschoolse voorziening 
naar basisschool. Wachtlijst VVE fluctueert, maar indien aanwezig zo 
snel als mogelijke weggewerkt. Financiële toegankelijkheid 
voorzieningen. Vroegsignalering ook via de voorschoolse voorzieningen. 
In beeld brengen. VVE-expertise van de diverse organisaties. 
Overdrachtsprotocollen. Basisvoorziening versus mogelijkheid voor 
betere arbeidsparticipatie van ouders. 

Toezeggingen college Doorrekening uitgangspunten wordt toegezonden. 
 



 

 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

50 PLUS besluitvormend, alle overige fracties meningsvormend. 

 


