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Doorrekening harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Geachte leden van de raad,
In Het Gesprek van 5 juli jl. over de uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen
Gooise Meren, is door uw raad gevraagd naar een financiële vertaling van de uitgangspunten uit de
notitie.
In onderstaande tabel zijn de maximale kosten berekend voor drie opties. Met daarbij ter vergelijking
de huidige subsidie voor (regulier) peuterspeelzaalwerk in Gooise Meren. Bij de eerste optie gaan
peuters maximaal twee korte (huidige) dagdelen per week naar een peuteropvang. Bij de tweede optie
kunnen peuters de voorgestelde maximaal 10 uur per week een peuteropvang bezoeken. Ouders
betalen in beide gevallen een inkomensafhankelijke bijdrage.
Bij optie 3 staan de kosten vermeld van een gratis aanbod voor peuters. Deze kosten zijn niet
afhankelijk van het inkomen van ouders.
De bedragen in de tabel zijn maximale bedragen. Deze kosten worden pas gemaakt wanneer:
-

alle peuters zonder kinderopvangtoeslag een voorschoolse voorziening bezoeken;
alle peuters het maximale aantal uren afnemen;
alle ouders in de laagste inkomenscategorie vallen.
Maximale kosten

Huidige reguliere subsidie (geen
VVE) aan peuterspeelzalen.

€

471.008

Optie 1: twee korte dagdelen (3,3
uur per dagdeel) per peuter per
week.

€

351.805

Optie 2: 10 uur per peuter per
week.

€

527.708

Optie 3: 10 uur per peuter per
week gratis.

€

657.604
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De berekeningen zijn gebaseerd op 193 peuters uit 140 gezinnen met peuters . Het aantal ouders
zonder kinderopvangtoeslag dat gebruik zal maken van het gemeentelijke aanbod, de inkomens van
deze ouders en de keuze voor de lengte van de opvang en de netto-uurprijs, zijn bepalend voor de
uiteindelijke werkelijke kosten.
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Informatie afkomstig van het CBS. In Gooise Meren gaat het om 140 gezinnen met peuters die geen recht hebben

op kinderopvangtoeslag. In gezinnen met peuters zijn er gemiddeld 1,4 peuters per gezin. In totaal betekent dat
193 (140 x 1,4) peuters zonder kinderopvangtoeslag.
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Peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag in Gooise Meren
In de reactie van SKBNM van 5 juli jl. op de uitgangspuntennotitie Harmonisatie noemt mw. De Waal,
directeur van SKBNM, het aantal van 306 éénverdienersgezinnen met peuters. Dit aantal is gebaseerd
op 666 peuters dat, naar eigen zeggen, speelt op een peuterspeelzaal van SKBNM. Deze 666 is echter
een optelling van alle peuters die in een jaar naar een peuterspeelzaal zijn geweest van SKBNM. Met
andere woorden, een peuterspeelzaalplek waar 5 maanden een peuter heeft gezeten en 6 maanden
een andere peuter, is geteld als twee plaatsen. Het correcte aantal peuters op gesubsidieerde
peuterspeelzalen (SKBNM, Versa, Stampertjes) in Gooise Meren is 488.
SKBNM geeft verder aan dat de verdeling tussen ouders met en zonder kinderopvangtoeslag 50:50 is.
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Uit landelijk onderzoek van bureau Buitenhek blijkt dat gemiddeld 60% van de ouders van peuters
recht heeft op kinderopvangtoeslag. Daarmee komt het totaal aantal peuters met ouders zonder recht
op kinderopvangtoeslag, volgens deze berekening, op maximaal 195 (488 x 40%).

Met vriendelijke groet,

Wethouder Struik
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Adviesbureau voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs.
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