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INLEIDING

In 1997 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard de nota "Samenhangend Jeugdbeleid in
Valkenswaard" vastgesteld. In deze nota wordt een totaal aan ontwikkelingsmilieus en leefwerelden
van jeugdigen en jongeren in de leeftijd van 0 - 25 jaar in beeld gebracht (deel I) en de
beleidsvoornemens (deel II). Vanuit het brede en samenhangende kader van jeugdbeleid is in deze
nota kort aandacht besteed aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Gesteld is dat van een gericht
gemeentelijk kinderopvangbeleid op dit moment in Valkenswaard geen sprake is. Ten aanzien van het
peuterspeelzaalwerk is gesteld dat een discussie zal/dient plaats te vinden over de plaats en functie
van het peuterspeelzaalwerk. Dit moet plaats hebben vanuit het kader van het samenhangend
(preventief) jeugdbeleid: peuterspeelzaalwerk in relatie tot kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar,
buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd, lokaal onderwijsbeleid,
opvoedingsondersteuning etc.
In het Welzijnsprogramma 1998 is voor de herziening/herijking van het kinderopvangbeleid alsmede
voor de discussie over de plaats en functie van het peuterspeelzaalwerk een eerste aanzet gegeven.
Vanuit verschillende oogpunten was dit noodzakelijk. Er is sprake van inhoudelijk gewijzigde
opvattingen ten aanzien van de taak/verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze zijn mede ontstaan
door de externe ontwikkelingen, zoals: de Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang voor
Alleenstaande Ouders, de Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse Opvang en de wettelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de kwaliteitseisen voor de
kinderopvangverblijven. Dit laatste heeft geresulteerd in de Kwaliteitsverordening Kinderopvang
gemeente Valkenswaard 1997. Deze is vanaf mei 1997 van toepassing op alle
kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente, ongeacht wel of niet gesubsidieerd door de gemeente.
De kinderopvanginstellingen hebben tot 1 juni 1998 de tijd gehad om hier aan te voldoen. Daarnaast
worden de laatste tijd initiatieven/plannen bij de gemeente kenbaar gemaakt om een kinderdagverblijf
op te starten. Historisch gezien is de situatie ontstaan dat er één kinderdagverblijf in Valkenswaard
gesubsidieerd wordt. Met het oog op de ontwikkelingen is gemeend dat deze situatie niet langer
passend is in de huidige tijd.
De wijze van totstandkoming van het kinderopvangbeleid gebeurt door middel van interactieve
beleidsontwikkeling; derhalve in goede samenspraak met de betreffende organisaties op dit terrein.
Tevens is getracht de integraliteit te bewaken, dus van instellingsgericht naar vraag- en
probleemgericht werken. Er is een beroep gedaan op, zowel directe als indirecte belanghebbenden in,
de kinderopvang vanuit het inzicht dat men heeft in de behoefte aan kinderopvang, zowel wat betreft
de omvang en de situatie.
Om dit alles tot stand te brengen is een plan van aanpak ontwikkeld, waarin de volgende stappen zijn
onderscheiden:
1.
Productie van een gespreksnotitie (in de vorm van beschouwingen); een discussiestuk om
ideeën en meningen te horen van de gesprekspartners.
2.
Voorbereidingsgesprekken met de verschillende belangengroepen.
3.
Mede aan de hand van de uitkomsten van de bespreking van de beschouwingen opstellen van
een concept-beleidsnota.
4.
Groepsbespreking van de concept-beleidsnota met alle betrokkenen gelijktijdig.
5.
Gesprekken afzonderlijk met professionele instellingen en kinderdagopvangorganisaties.
6.
Opstellen definitieve concept-nota Kinderopvangbeleid en versturen naar betrokken
instellingen voor een schriftelijke reactie.
7.
Vrijgeven van de nota voor inspraak door het College van B&W.
8.
Inspraakprocedure en verwerken inspraakreacties.
9.
Vaststelling door de gemeenteraad van de nota "Kinderopvangbeleid gemeente
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Valkenswaard".

Deze nota Kinderopvangbeleid is tot stand gekomen met betrokkenheid van Stichting Kinderopvang
Valkenswaard "Balou", Kinderopvang Hocus Pocus, Stichting Kinderopvang de Horizon,
Kinderdagverblijf Mikkie, Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard en Stichting Peuterspeelzaal
Borkel en Schaft. Tevens is deelgenomen door een aantal potentiële kandidaten voor het opstarten
van kinderopvang. Professionele instellingen die betrokken zijn, zijn: GGD Zuid-Oost Brabant,
Thuiszorg Kempenstreek, Schoolbegeleidingsdienst en het Directie Overleg Valkenswaards
Onderwijs. De procesmatige ondersteuning is verzorgd door het PON, instituut voor advies,
onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
Met het oog op de toenemende marktontwikkelingen in de kinderopvang waarmee de
instellingen/organisaties en de gemeente geconfronteerd worden in de komende jaren is een
dynamisch karakter van de nota vereist. De vraag en het aanbod zijn geen statische gegevens. Dit feit
vraagt om ontwikkeling van het beleid waarmee ingespeeld wordt op het veranderende karakter van
de kinderopvang. Het beleid wordt, indien noodzakelijk, van jaar tot jaar met behulp van nieuwe of
bijgestelde beleidsvoornemens actueel gehouden.
In hoofdstuk 2 van deze nota wordt de huidige situatie op het brede terrein van kinderopvang
beschreven waarna in hoofdstuk 3 de landelijke en lokale ontwikkelingen aan bod komen. Hoofdstuk
4 is een uitzetting van het kinderopvangbeleid in de gemeente Valkenswaard voor de komende jaren.
Deze hoofdstukken zijn mede tot stand gekomen in overleg met de eerdergenoemde
instellingen/organisaties. In hoofdstuk 5 zijn de, vanuit het vorige hoofdstuk, gevormde
beleidsvoornemens gestalte gegeven, waarna in hoofdstuk 6 afsluitend de financiële consequenties
worden weergegeven.
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2

HUIDIGE SITUATIE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD

2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie rond kinderopvang,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Valkenswaard. De voornoemde
gebieden passeren de revue met inachtneming van de op deze terreinen opererende organisaties en
instellingen. De gegevens zijn gebaseerd op desk-research betreffende de organisaties en instellingen
en op basis van de met hen gehouden voorbereidingsgesprekken. Tevens wordt weergegeven wat het
huidige beleid van de gemeente Valkenswaard behelst. Voor de begripsbepaling wordt verwezen naar
bijlage 1.
2.2
Leeftijdsopbouw jeugdigen gemeente Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft in totaal (per 1-1-1998) 31.175 inwoners. Valkenswaard heeft
19.898 inwoners, Dommelen 10.222 en Borkel en Schaft 1.055. Het inwonersaantal met betrekking
tot jeugdigen in de gemeente Valkenswaard ziet er als volgt uit:
Valkenswaard

Dommelen

Borkel en Schaft

0 jaar

180

141

18

1 jaar

177

159

15

2 jaar

205

134

18

3 jaar

193

152

22

4 jaar

193

159

11

5 jaar

229

152

26

6 jaar

231

149

15

7 jaar

231

163

26

8 jaar

189

167

20

9 jaar

216

142

10

10 jaar

191

152

17

11 jaar

199

155

14

12 jaar

219

155

18

13 jaar

221

139

14

14 jaar

195

143

7

15 jaar

172

151

10

16 jaar

191

149

13

17 jaar

195

155

9

18 jaar

178

143

5

2.860

288

Totaal

3.805

Tabel 1 Inwonertal jeugdigen
Totaal bezien behoort ongeveer 22,3 % van de inwoners van de gemeente Valkenswaard tot de
jeugdigen/jongeren. Het percentage jeugdigen in Valkenswaard ten opzichte van de totale inwoners is
19,1 %, in Dommelen bedraagt dit 28 % en in Borkel en Schaft 27,3 %.
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2.3
Kinderopvang
In de gemeente Valkenswaard bevinden zich vier kinderdagverblijven die in onderstaande paragrafen
beschreven worden. In de eerste gespreksronde (de zogenaamde voorbereidingsgesprekken) zijn door
verschillende instellingen knelpunten aangegeven. Deze zijn eveneens hieronder weergegeven.
2.3.1 Stichting Kinderopvang Valkenswaard "Balou"
Stichting Kinderopvang Balou bestaat sinds oktober 1993 en biedt verzorging en opvoeding voor
kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Dit gebeurt in de vorm van hele en halve dagopvang,
tegen vergoeding en in georganiseerd verband. Ook bieden zij flexibele opvang aan. Men biedt aan
drie groepen kinderen opvang aan, te weten de babygroep (0-1,5 jaar), de peutergroep (1,5-4 jaar) en
de dreumesgroep (1-4 jaar). Er kunnen maximaal 8 kinderen in de babygroep worden geplaatst, 12
kinderen in de peutergroep en 10 in de dreumesgroep. Op dit moment zitten alle groepen vol.
Ongeveer 65 % wordt ingevuld door bedrijfsplaatsen. Het kinderdagverblijf verzorgt de opvang voor
41 gezinnen en 48 kinderen.
Naast de Horizon is Balou destijds éénmalig gesubsidieerd in de accommodatie vanuit de
"Stimuleringsmaatregel Kinderopvang" in 1990. Balou heeft bij de gemeente de vraag neergelegd
naar passende huisvesting om onder andere buitenschoolse opvang (ook voor alleenstaande ouders) te
realiseren. De reden hiervoor is dat men het totaalpakket aan dienstverlening betreffende
kinderopvang wil optimaliseren voor de doelgroep.
2.3.2 Kinderopvang Hocus Pocus
Kinderopvang Hocus Pocus bestaat sinds 1996 en heeft een onderscheid gemaakt tussen:
Kinderdagverblijfkinderen van 6 weken tot 4 jaar.
Peuterspeelzaalkinderen van 2 tot 4 jaar.
Op dit moment heeft men 12 kindplaatsen in een verticale groep die volledig ingevuld worden door
particulieren. Men zorgt voor de opvang voor 31 gezinnen (35 kinderen), daarbij komen nog 8-10
gezinnen voor wie incidentele opvang (per uur of dagdeel) wordt gerealiseerd. Knelpunt op dit
moment voor het kinderdagverblijf zijn de tekortkomingen om te voldoen aan de
Kwaliteitsverordening Kinderopvang gemeente Valkenswaard 1997. Dit is de reden waarom Hocus
Pocus zoekt naar andere huisvesting.
2.3.3 Stichting Kinderopvang de Horizon
Kinderopvang de Horizon in Valkenswaard bestaat sinds 1984 en biedt opvang, verzorging en
begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar. Zij biedt dit aan door middel van
kinderdagopvang, via buitenschoolse opvang of via gastouders. In totaal heeft men 56 kindplaatsen in
de dagopvang. In totaal maken hier 111 kinderen gebruik van. De verdeling is als volgt: 55 %
bedrijfsplaatsen, 15 % particuliere plaatsen en 30 % gesubsidieerde plaatsen. Het aantal
buitenschoolse opvangplaatsen bedraagt 18 waarbij opvang verzorgd wordt voor 25 kinderen. Een
knelpunt dat door de Horizon wordt ervaren is de huidige, volgens hen te kleine, huisvesting.
Op dit moment lopen hiervoor contacten met de gemeente om te bekijken welke mogelijkheden er
zijn in het kader van het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs. Er heeft een uitbreiding
plaatsgevonden waardoor het aantal kindplaatsen zowel in de dagopvang als de buitenschoolse
opvang met 12 gestegen zijn. Gezien de opstartfase is hierin nog slechts een beperkte bezetting
gerealiseerd. Om deze reden worden deze plaatsen in onderliggende nota niet meegenomen. Ten tijde
van de invoering van de "Stimuleringsmaatregel Kinderopvang" in 1990 was er slechts één
kinderdagverblijf, en wel de Horizon, aanwezig in de gemeente Valkenswaard. Destijds is daar ook
het gemeentelijk beleid op afgestemd. Op grond van deze maatregel zijn de beschikbaar komende
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middelen (doeluitkering) voor dit dagverblijf ingezet: primair voor de realisering van een kwalitatief
goede accommodatie en de resterende middelen ten behoeve van de exploitatie. In feite is er dus op
dit moment in Valkenswaard één gesubsidieerd kinderdagverblijf.

2.3.4 Kinderdagverblijf Mikkie (V.O.F.)
Mikkie is een klein dagverblijf met 1 groep die sinds januari 1995 opvang aanbiedt in een
vertrouwde en huiselijke omgeving, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan het pedagogisch
aspect. Men heeft één verticale groep waarin de leeftijd varieert tussen de 6 weken en 4 jaar. In totaal
zijn er per dagdeel 12 kinderen aanwezig (12 kindplaatsen). Er is sprake van ongeveer 25 %
bedrijfsplaatsen en de rest zijn particuliere plaatsen. Men verzorgt de opvang voor 34 gezinnen en 41
kinderen.
2.3.5 Gastouderopvang
Gastouderbureaus bieden een voorziening waarbij particulieren, tegen vergoeding, in de eigen
woning van de gastouder of die van de ouders gedurende (een aantal) werkdagen een beperkt aantal
kinderen opvangen voor minimaal vijf uur per week. Naast bemiddeling tussen ouders/verzorgers en
gastouders zijn de controle op de kwaliteit van de gastouderopvang en daarmee de begeleiding van de
gastouders belangrijke taken van de gastouderbureaus. Daarnaast bieden ze soms ook andere diensten
aan, zoals uitleen van speelgoed en speciaal meubilair. Op dit moment is de Horizon de enige
instelling die bemiddelt in een dergelijke vorm van opvang.
2.4
Buitenschoolse opvang
Kinderopvang de Horizon is op dit moment de enige organisatie in de gemeente Valkenswaard die
buitenschoolse opvang aanbiedt. Gezien de Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse opvang wordt hier
later verder op ingegaan.
2.5
Peuterspeelzaalwerk
De huidige situatie van de beide peuterspeelzalen wordt beschreven aan de hand van afzonderlijke
beleidsplannen.
2.5.1 Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard
De Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard (SPV) heeft zeven peuterspeelzalen in Valkenswaard en
Dommelen. Een overzicht van deze peuterspeelzalen met het aantal geplaatste peuters en wachtlijst is
hieronder weergegeven (peildatum 27-02-1998).
Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard

Totaal geplaatste peuters

Wachtlijst

Duimelot

80

12

Hummelhofje

77

11

Kiekeboe

64

11

Olke Bolke

83

15

Pipohuis

78

19

"t Schuurke

107

24

Zoef- Zoef

87

17

Totaal

576

109

Tabel 2 Aantal peuters SPV
In totaal zijn er in Valkenswaard en Dommelen 684 peuters (leeftijd 2 en 3 jaar). Zoals weergegeven
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in bovenstaande tabel bezoeken, op dit moment, 576 peuters de speelzalen. Het totale aantal peuters
dat in Valkenswaard of Dommelen een peuterspeelzaal bezoekt is dus 84 %. Het feit dat er
wachtlijsten zijn bij de verschillende peuterspeelzalen is niet meegenomen, omdat er vaak sprake is
van dubbeltellingen.
Er wordt gebruik gemaakt van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage-tabel. Deze is gebaseerd op
het bruto-jaarinkomen per 12 maanden op basis van het aantal dagdelen. De tabel ziet er als volgt uit:
Bruto-jaarinkomen

Tarief per maand/2
dagdelen

Tarief per maand/3
dagdelen

ƒ 25.000,-- t/m ƒ 35.000,--

ƒ 30,--

ƒ 45,50

ƒ 35.000,-- t/m ƒ 55.000,--

ƒ 50,--

ƒ 74,--

> ƒ 55.000,--

ƒ 62,--

ƒ 91,--

Tabel 3 Ouderbijdrage-tabel SPV
Opgemerkt dient te worden bij deze tabel dat bij een tweede of meerdere kinderen uit één gezin wordt
gewerkt met gehalveerde tarieven.
De visie van het bestuur van de SPV is weergegeven in het beleidsplan: "SPV een stichting met een
visie". Hieronder volgt een beknopte samenvatting. De doelstellingen van de stichting zijn als volgt
omschreven:
Spelen: het bieden van stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de
speelmogelijkheden thuis.
Ontmoeten: het bieden van de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en contact aan peuters
en ouders.
Ontwikkelen: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan peuters. Oftewel het stimuleren
van de cognitieve, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling.
De peuterspeelzaal is in principe niet bedoeld voor opvang van kinderen van ouders die werken of
andere bezigheden buitenshuis hebben. Opvang is wel een belangrijk motief, maar geen basisfunctie.
Om de basisfunctie goed te kunnen vervullen zijn er voorwaarden door de SPV opgesteld als het gaat
om: leiding, accommodatie en spelmateriaal, groepsgrootte en -samenstelling, financiën en
organisatorische voorwaarden. Uit de voorbereidingsgesprekken is gebleken dat men geconfronteerd
wordt met maatschappelijke eisen en de eigen (on)mogelijkheden om dit ook waar te maken. Dit
wordt als een knelpunt ervaren. De SPV streeft ernaar om een volwaardige basisfunctie te creëren.
Een ander, nog urgenter, knelpunt binnen de SPV is de continuïteit van het bestuur. Oorzaken die
hiervoor door het bestuur worden aangegeven zijn onder andere:
- Het bestuur wordt over het algemeen gevormd door ouders van peuters die de speelzaal bezoeken.
Het is moeilijk gebleken om deskundigen geïnteresseerd te maken voor het deelnemen aan het
bestuur van de SPV.
- Het arsenaal aan potentiële bestuursleden wordt steeds kleiner. Over het algemeen is men niet
bereid de zware verantwoordelijkheid, wat deelname aan een bestuur meebrengt, op zich te willen
nemen.
Om dit te verbeteren is door de SPV contact gezocht met de gemeente om de bestuurlijke structuur
van de SPV te bekijken.
2.5.2. Stichting Peuterspeelzaal Borkel en Schaft
De zelfstandige peuterspeelzaal Borkellijntje bestaat sinds 3 april 1984. Deze is ondergebracht in de
Stichting Peuterspeelzaal Borkel en Schaft. Deze peuterspeelzaal wordt op dit moment bezocht door
30 peuters; dit is het maximum (15 peuters per dagdeel + 10 derde-dagdeelkinderen). Er is een
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geringe wachtlijst. De peuterspeelzaal is vijf dagdelen geopend. In Borkel en Schaft zijn 40 peuters
waarvan er op dit moment 30 de peuterspeelzaal bezoeken, dit is een percentage van 75 %.

De ouderbijdrage-tabel ziet er als volgt uit:
Bijdrage bij één dagdeel per maand

ƒ 22,--

Bijdrage bij twee dagdelen per maand

ƒ 44,--

Bijdrage bij drie dagdelen per maand

ƒ 66,--

Tabel 4 Ouderbijdrage-tabel Stichting Peuterspeelzaal Borkel en Schaft
De kosten voor een tweede of derde kind bedragen ƒ 30,-- per maand, uitgaande van twee dagdelen.
Het doel van de peuterspeelzaal wordt in het beleidsplan 1997-1998 als volgt omschreven:
1. Met betrekking tot het kind:
Contact met leeftijdgenootjes.
Contact met meerdere volwassenen dan alleen de ouders of familie.
Materiaal- en activiteitenaanbod.
De peuters onder deskundig toezicht te laten spelen en hen in hun ontwikkeling te
begeleiden.
2. Met betrekking tot de ouders:
Doorspreken van de opvoeding: het leggen van contacten met en geven van adviezen aan de
ouders.
Meer bewegingsvrijheid van de moeder, hetgeen een positieve uitwerking kan hebben op de
relatie met haar kind(eren).
Het onderhouden van contacten met instellingen/organisaties met eenzelfde of aanverwante
doelstelling (zoals onderbouw basisschool), regionaal contact met andere speelzalen etc.
De Stichting geeft aan dat men qua management minder georganiseerd is dan de Stichting
Peuterspeelzalen Valkenswaard; alhoewel men wel meer zou willen. Geconstateerd kan worden dat
de basis waarop men nu opereert erg smal is.
2.5.3 Verschillen/overeenkomsten Stichtingen
Het grootste verschil van de SPV met de Stichting Peuterspeelzaal Borkel en Schaft betreft het aantal
peuters waarvoor peuterspeelzaalwerk georganiseerd wordt. De SPV heeft 576 peuters geplaatst en
de Stichting Peuterspeelzaal Borkel en Schaft in totaal 30. Gezien dit grote verschil is er een groot
onderscheid te maken in de organisatie van beide Stichtingen, zoals aantal (betaalde) leidsters,
aanwezigheid kader etc. Tevens wordt gewerkt met twee verschillende ouderbijdrage-tabellen. De
SPV maakt gebruik van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage-tabel, waar de Stichting
Peuterspeelzaal Borkel en Schaft uitgaat van een vaste ouderbijdrage per maand.
Als het gaat om de doelstellingen die men heeft kan opgemerkt worden dat hierin de verschillen
minder groot zijn. De grote overeenkomst met betrekking tot de doelstellingen is van belang als het
gaat om eventuele samenwerking in de toekomst.
2.6
Potentiële kandidaten
Een groep die eveneens betrokken is bij de herijking/herziening van het kinderopvangbeleid zijn de
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zogenaamde potentiële kandidaten voor het starten van een kinderopvangvoorziening. Hierbij zijn
degene uitgenodigd die de gemeente de laatste tijd hiervoor benaderd hebben.
De, veelal nog onvoldoende uitgewerkte, initiatieven van aanwezige kandidaten richten zich onder
andere op het aanbieden van kinderopvang met betrekking tot specifieke vragen c.q. behoeften. Hier
zou in het huidige aanbod in Valkenswaard (nog) niet in voorzien zijn. In dit verband noemt men:
plaatsing van kinderen op sociaal-medische indicatie, integratie van allochtone kinderen, opvang van
gehandicapte kinderen etc. Tevens wordt de richting aangegeven van flexibele opvang. Het behelst
dus met name geen uitbreiding van het huidige aanbod, maar een specifiek aanbod voor bepaalde
groepen/behoeften. Daarentegen is er door een potentiële kandidaat aangeven dat men zich niet
specifiek op nieuwe groepen richt maar ook op de reguliere behoefte aan kinderopvang.
Men beschrijft de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente als het verstrekken van informatie en
bemiddelen naar het vinden van een geschikt pand c.q. geschikte locatie met een bijzondere
bestemming. Er wordt een actieve rol van de gemeente verwacht. Hier wordt verder op ingegaan in
hoofdstuk 4.
2.7

Professionele instellingen

2.7.1 GGD Zuidoost Brabant
In de regio Zuidoost Brabant vormen 21 gemeenten, waaronder Valkenswaard, gezamenlijk één
GGD. De GGD heeft zowel beleidsmatige als uitvoerende taken. De GGD richt de beleidsmatige
werkzaamheden vooral op het ondersteunen van de gemeenten bij het ontwikkelen van gemeentelijk
(volks)gezondheidsbeleid.
De uitvoerende taken van de GGD bestrijken een zeer breed werkveld. Zo controleert de GGD in
opdracht van de gemeente de kinderopvangcentra en de peuterspeelzalen. Het betreft hier technische
hygiënebegeleiding. Aan de hand van de bezoeken wordt bekeken of de kinderopvangcentra voldoen
aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de gemeente. De controle gebeurt aan de hand van een
standaard checklist, die samengesteld is op basis van de Kwaliteitsverordening van de gemeente
Valkenswaard. In het Jaarplan van de GGD is weergegeven dat er éénmaal per jaar controle van de
kinderopvanginstellingen plaatsvindt en dat de peuterspeelzalen éénmaal per twee jaar gecontroleerd
worden. Het onderscheid wat gemaakt is, is te verklaren door het feit dat er een wezenlijk verschil is
in het aantal uren dat een peuterspeelzaal bezocht wordt in vergelijking met de kinderdagverblijven.
De peuterspeelzalen vallen hiermee ook niet onder de Tijdelijke Kwaliteitseisen kinderopvang van
het Rijk.
In Nederland is er een jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle jeugdigen van 0 tot 19 jaar.
De JGZ voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in de regio de Kempen georganiseerd door Thuiszorg
Kempenstreek. De GGD afdeling JeugdGezondheidZorg (JGZ) onderhoudt hierover goede contacten
met de Thuiszorg. Er vindt overdracht van dossiers plaats van de 4 jarigen met een bespreking van
kinderen die extra zorg behoeven. Zo heeft de JGZ van de GGD raakvlakken met kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. De JGZ hecht groot belang aan goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en
ziet een positief effect hiervan op de ontwikkeling van kinderen. Tevens biedt goede opvang de
mogelijkheid van vroegtijdige signalering van in hun ontwikkeling bedreigde kinderen. Op
consultatiebasis kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van de JGZ met betrekking tot de
ontwikkeling van kinderen.
De gezondheidszorg van 4-19 jarigen is een taak van de GGD. De JGZ doet onderzoek, geeft advies
of verwijst. Er zijn contacten met scholen, de SchoolBegeleidingsDienst, huisartsen, specialisten,
Maatschappelijk Werk, Thuiszorg, GGzE en (gemeentelijke) netwerken. De JGZ van de GDD
participeert in het Opvoed Steunpunt Valkenswaard. Opvoedingsondersteuning kan eveneens door de
GGD geboden worden, met name voor kinderen ouder dan vier jaar.
Voor wat betreft de buitenschoolse opvang van kinderen kan de JGZ geconsulteerd worden met
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betrekking tot gezondheidsvragen en ontwikkelingsproblemen. Tevens geeft de GGD aan dat men
advies kan bieden ten aanzien van beleidszaken betreffende buitenschoolse opvang.
2.7.2 Thuiszorg Kempenstreek
De Stichting Thuiszorg Kempenstreek is onderverdeeld in de sectoren Thuiszorg en Ouder en
Kindzorg (OKZ). Binnen de sector OKZ valt de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar.
Door de Stichting is aangegeven dat er sprake is van een viertal raakvlakken tussen kinderopvang en
de sectoren OKZ en Thuiszorg van Thuiszorg Kempenstreek, te weten:
Integratie en samenwerking ten aanzien van opvoedingsondersteuning. Vanuit de OKZ kan
ondersteuning geboden worden ter verbetering van de inhoudelijke kwaliteit, met name wat
betreft opvoedingsondersteuning en vroegtijdige onderkenning bij
ontwikkelingsachterstanden. VroegTijdige Onderkenning (zie 2.7.5) is een
samenwerkingsverband van een aantal instellingen/organisaties en is geïntegreerd binnen de
sector OKZ.
De mogelijkheden ten aanzien van het stellen van sociaal-medische indicaties voor
kinderopvang of peuterspeelzaalwerk. Hiervoor dienen concrete afspraken en procedures
gemaakt te worden.
Een betere samenwerking, gericht op efficiëntie en een beter bereik van de doelgroep. Een
betere samenwerking c.q. afstemming tussen de instellingen/organisaties die te maken hebben
met de doelgroep jeugdigen in het eerste milieu, is noodzakelijk om risicogroepen beter te
kunnen bereiken.
Het raakvlak met de sector Thuiszorg ligt binnen de gezinsverzorging die geïndiceerd is bij
gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld bij de opvang van kinderen in één-oudergezinnen of
waar ouders en/of kinderen vanwege sociale, medische of psychische redenen hulp nodig
hebben vanuit de gezinsverzorging. In een aantal situaties zou de kinderopvang een
zogenaamde "voorliggende voorziening" kunnen zijn. Dit houdt in dat in plaats van veel uren
gezinsverzorging kinderopvang een oplossing kan zijn voor de gezinssituatie. Dit dient dan in
overleg met de ziektekostenverzekeraar te worden bekeken.
Vanuit de OKZ heeft men bij 98% van de groep jeugdigen van 0-4 jaar en hun ouders, een directe
ingang via het zuigelingen- en kleuterconsultatiebureau. Er zijn in de eerste 4 levensjaren standaard
17 contactmomenten met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Al deze contacten bestaan uit
doelgerichte activiteiten, gericht op het optimaliseren van de gezondheid en welzijn van het kind.
Hier kunnen ouders/verzorgers dus ook terecht met opvoedingsvragen en -problemen. Tevens
participeert de OKZ in het Opvoed Steunpunt Valkenswaard. Voor de Thuiszorg is er sprake van een
belang wat betreft de buitenschoolse opvang, waarbij deze aan te wijzen is als een "voorliggende
voorziening". Dit heeft te maken met het personeelstekort in de thuiszorg, waardoor niet altijd direct
de mogelijkheid bestaat om hulp aan een gezin te bieden.
2.7.3 De Kempen SchoolBegeleidingsDienst
De Kempen SchoolBegeleidingsDienst (SBD) ondersteunt het primair onderwijs en een aantal
vormen van speciaal onderwijs. De volgende werksoorten worden onderscheiden:
hulpverlening: het geven van adviezen aan individuele leerkrachten. Vaak betreft het hier
adviezen met betrekking tot de opvang en begeleiding van opvallende kinderen.
begeleiding en schoolspecifieke ondersteuning: activiteiten die gericht zijn op de
ontwikkeling van het schoolteam als georganiseerde groep.
schooloverstijgende (d.w.z. niet op één school of een leerkracht binnen die school gericht)
activiteiten: activiteiten voor specifieke doelgroepen (b.v. directies van scholen), regionale
onderwijsdagen, workshops met een bepaald inhoudelijk thema, cursussen (b.v. op het gebied
van informatica).
Naast de genoemde activiteiten zijn er nog andere werkzaamheden te onderscheiden, zoals onder
andere: deelname aan directieberaden, toelatingscommissies, werkgroepen etc. De bovenstaande
taken worden voor iedere school opgenomen in een jaarlijks op te stellen begeleidingsplan. Tevens
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neemt men deel aan het Opvoed Steunpunt Valkenswaard.
De Schoolbegeleidingsdienst omschrijft hun rol ten behoeve van de kinderopvang te Valkenswaard in
een zogenaamd ondersteuningsplan. Deze ziet er als volgt uit:
1. Inhoudelijke uitgangspunten
a)
Begeleiding van organisatie-ontwikkeling leidend tot een professionele, lerende organisatie.
Dat houdt in dat naast studiedagen concrete begeleiding wordt geboden in de vorm van onder
andere ondersteuning directie en medewerkers, teamvergaderingen etc.
b)
Een begeleidingstraject met betrekking tot de inhoud van het werk, zoals bijvoorbeeld:
- Basisontwikkeling: spel, taal, creativiteit.
- In combinatie met groepsbezoeken.
c)
Een algemene studiedag organisatieontwikkeling waarin met name centraal worden gesteld
de begrippen: groot en klein beleid, veranderingsbereidheid, leiderschap, structuur en cultuur,
overbruggingsdoelen etc.
d)
Afstemming tussen GGD-SBD en de kinderopvanginstellingen (zowel kinderdagverblijven
als peuterspeelzalen) met betrekking tot hulpverlening.
2. Financiële uitgangspunt: te betalen uit de 5% lokaal beleid of à ƒ 140,00 per uur.
2.7.4 Directie Overleg Valkenswaards Onderwijs
Het Directie Overleg Valkenswaards Onderwijs is het aanspreekpunt als het gaat om zaken
betrekking hebbende op het onderwijs in de gemeente Valkenswaard. Vanuit de vier scholen in
Dommelen is gepleit voor het creëren van buitenschoolse opvang in samenhang met de scholen.
Eveneens ziet de DOVO een belangrijke rol weggelegd voor het peuterspeelzaalwerk als het gaat om
een goede aansluiting bij het primair onderwijs.
2.7.5 Andere instellingen
In de gemeente Valkenswaard of omgeving zijn er nog andere instellingen die zich bezighouden met
de groepen die te maken hebben met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk;
dus met jeugdigen/jongeren in de leeftijd 0-25 jaar. Het betreft hier onder andere: Opvoed Steunpunt
Valkenswaard, Stichting Maatschappelijk Werk (AMW), inloopochtend voor jonge kinderen
(wijkgebouw te Dommelen voor alle opvoeders met kinderen van 0-4 jaar), VTO regio Eindhoven en
de Kempen (VroegTijdige Onderkenning van problemen bij kinderen van 0-7 jaar; ouders kunnen
hiervoor terecht bij zogenaamde aanmeldingspunten zoals de GGD en de Stichting Thuiszorg), Jeugd
Preventie Project (JPP) etc. In de nota "Samenhangend Jeugdbeleid" is geconstateerd dat de
afstemming tussen instellingen die werken met jeugdigen en de afstemming tussen verschillende
initiatieven op het gebied van preventie niet optimaal is. Momenteel is de aanbeveling in dit rapport
betreffende het opzetten van een netwerk jeugdhulpverlening (vroegtijdig signaleren en voorkomen
van problemen) in gang gezet.
2.8

Huidig beleid gemeente Valkenswaard

2.8.1 Kinderopvang
Het huidig gemeentelijk beleid voert terug op de invoering van rijkswege van de
"Stimuleringsmaatregel Kinderopvang" in 1990. Op dat moment was in Valkenswaard één
kinderdagverblijf (de Horizon) aanwezig, zoals ook aangegeven in hoofdstuk één. Het beleid ten
opzichte van kinderopvang is beperkt gebleven tot het doorsluizen van rijksmiddelen, waarbij geen
eigen gemeentelijke middelen zijn ingezet. Op grond van deze maatregel zijn de beschikbaar
komende gelden primair ingezet voor de realisering van een kwalitatief goede accommodatie en de
resterende middelen ten behoeve van de exploitatie. Eveneens is in deze periode kinderdagverblijf
Balou eenmalig gesubsidieerd vanuit de rijksbijdrage ten behoeve van het realiseren van 16
opvangplaatsen. In de Heroverweging Welzijnsbeleid gemeente Valkenswaard (1992) is de visie op
kinderopvang als volgt weergegeven: de ouders zijn primair verantwoordelijk voor de instandhouding
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van een kinderdagverblijf. Hierbij werd uitgegaan van de Horizon, op dat moment de enige
kinderopvangorganisatie.
De taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente is van hieruit bezien een "afgeleide" van de
primaire verantwoordelijkheid van de ouders en is te typeren als voorwaardenscheppend: het
scheppen van de resterende voorwaarden zodat ouders ook daadwerkelijk vorm kunnen geven aan
hun verantwoordelijkheid.
Ouders c.q. de uitvoerende organisatie verplichten zich om een kwalitatief goede leiding en
beheer van het kinderdagverblijf financieel mogelijk te maken, i.c. de bekostiging van de
exploitatie uit inkomensafhankelijke ouderbijdragen alsmede uit de bijdragen van de door
particulieren bedrijven en instellingen "gekochte" kindplaatsen.
De gemeente verplicht zich tot het bekostigen van de exploitatielasten van een kwalitatief
goede huisvesting.
Zoals weergegeven in de inleiding dient er een herijking/herziening van het gemeentelijk beleid en de
inzet van financiële middelen te gebeuren. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te geven, te weten:
Gewijzigde opvattingen omtrent de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie
tot het Welzijnsprogramma en de nota samenhangend jeugdbeleid.
De gemeente telt momenteel naast één gesubsidieerd kinderdagverblijf nog drie andere
ongesubsidieerde kinderdagverblijven.
Het bedrijfsleven gaat steeds meer gebruik maken van de kinderopvang d.m.v. inkopen van
plaatsen voor werknemers. Hierdoor is sprake van het ontstaan van een commerciële markt
voor kinderopvangvoorzieningen.
De kinderopvanggelden welke per 1 januari 1996 naar het Gemeentefonds overgeheveld waren
betreft een algemene uitkering ad ƒ 320.000,--. In 1998 is het verschil tussen de voorlopig bepaalde
subsidie aan de Horizon en het in de algemene uitkering opgenomen bedrag
(ƒ 69.975,--) beschikbaar gehouden voor dit doel, door middel van een stelpost. Deze extra middelen
zijn beschikbaar gekomen vanwege de verhoging van de algemene uitkering in het Gemeentefonds
als gevolg van de decentralisatie van de kinderopvang per 1 januari 1996.
De bekostiging van de kinderopvang ziet er, op dit moment, als volgt uit:
Stichting Kinderopvang
de Horizon

ƒ 250.025,--

Stelpost Kinderopvang

ƒ 69.975,--

Totaal kinderopvang

ƒ 320.000,--

Tabel 5 Bekostigingsoverzicht kinderopvang
2.8.2 Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang is praktisch een nieuwe voorziening c.q. aanbod. Hiervoor is door de
gemeente Valkenswaard dan ook nog geen specifiek beleid geformuleerd. In deze nota wordt voor dit
terrein een visie ontwikkeld voor de komende jaren. De Rijksoverheid wil door middel van een
stimuleringsmaatregel deelname aan buitenschoolse opvang bevorderen. In het volgende hoofdstuk
wordt hier nader op ingegaan.
Door de gemeente Valkenswaard zijn in totaal 34,7 opvangplaatsen voor buitenschoolse opvang
aangevraagd en toegewezen. Onlangs is de mogelijkheid geboden om extra opvangplaatsen aan te
vragen. Voor de gemeente Valkenswaard houdt dit in dat het aantal van 11,1 plaatsen extra
gerealiseerd kunnen worden in de jaren 1998, 1999 en 2000. In de volgende tabel is weergegeven
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welke bedragen door het Rijk bevoorschot worden.

Voorschotten in
1997 toegekende
opvangplaatsen

Bevoorschotting in
1998 toegekende
opvangplaatsen

Totaal

1997

ƒ 69.435,--

-

ƒ 69.435,--

1998

ƒ 131.650,--

ƒ 25.530,--

ƒ 157.180,--

1999

ƒ 121.240,--

ƒ 38.850,--

ƒ 160.090--

2000

-

ƒ 38.850,--

ƒ 38.850,--

Totaal

ƒ 322.325,--

ƒ 103.230,--

ƒ 425.555,--

Tabel 6 Gelden buitenschoolse opvang
De gelden van de stimuleringsmaatregel zijn vrij besteedbaar; dus bestaat de mogelijkheid om het in
te zetten voor exploitatiekosten, maar ook voor investeringskosten of om aanloopverliezen te dekken.
De uitkering van het Rijk wordt verstrekt ten behoeve van de in de periode van 1 januari 1997 tot en
met 31 december 2000 gerealiseerde opvangplaatsen.
2.8.3 Peuterspeelzaalwerk
In de Heroverweging Welzijnsbeleid gemeente Valkenswaard, september 1992 wordt de functie van
peuterspeelzaalwerk als volgt omschreven: "peuterspeelzalen vormen een kleine speelgemeenschap
waar kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar hun sociale, creatieve en motorische vaardigheden
spelenderwijs ontwikkelen terwijl tegelijkertijd ook hun individuele ontplooiing zoveel mogelijk
wordt gestimuleerd. Het kindgericht werken staat in deze werksoort centraal". De gemeentelijk
randvoorwaarden voor het kunnen functioneren werden als volgt omschreven:
Specifieke accommodaties dan wel specifieke ruimten in meervoudig te gebruiken
accommodaties.
Leiding over en begeleiding van de peuters.
Een adequate organisatie, met name ook voor het verdere beheer van een peuterspeelzaal.
De visie die de gemeente in de Heroverweging neerzet werd bepaald door een drietal uitgangspunten:
- de voorziening is aanvullend op de thuissituatie;
- de voorziening is kindgericht;
- de voorziening heeft geen kenmerken van een oudergerichte voorziening.
Van hieruit wordt de verantwoordelijkheid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk als volgt gestalte
gegeven:
- De gemeente draagt zorg voor de realisering van een passende huisvesting (specifieke ruimte dan
wel eigen ruimte in een meervoudig te gebruiken accommodatie), welke vervolgens om niet
beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie die de peuterspeelzaal c.q. zalen beheert. De kosten van
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klein onderhoud blijven voor rekening van de huurder c.q. organisatie. Mede afhankelijk van de
leeftijdsopbouw kan worden verwacht dat één accommodatie per wijk voldoende is om in de behoefte
te voorzien.
- De kapitaalslasten, de kosten van groot onderhoud en de verzekering e.d. blijven voor rekening van
de gemeente. In de resterende huisvestingskosten en de kosten van algemeen beheer zal door de
gemeente als tegemoetkoming een bijdrage verleend worden in de vorm van een vast budget per
peuterspeelzaal, gerelateerd aan de aard van de accommodatie alsmede aan het aantal dagdelen dat de
peuterspeelzaal geopend is.
In hoofdstuk 1 van het Welzijnsprogramma 1998 worden de belangrijkste beleidsaangelegenheden
met betrekking tot het welzijnsbeleid voor 1998 verwoord. Er wordt hier uitgebreid ingegaan op het
peuterspeelzaalwerk. Er wordt aangegeven dat de tijd "rijp" is om een nieuwe discussie te voeren
over het peuterspeelzaalwerk. De nieuwe discussie over het peuterspeelzaalbeleid mag niet een
hervatting van de professionaliseringsdiscussie van 1991/1992 zijn.
De discussie dient te worden gevoerd over het opnieuw positioneren van het peuterspeelzaalwerk
tegen het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen die zich sedertdien hebben
voorgedaan. Deze kunnen van invloed zijn op de plaats die het peuterspeelzaalwerk inneemt in het
geheel van voorzieningen en activiteiten voor jeugdigen en jongeren in een bepaalde leeftijdsfase.
Het peuterspeelzaalwerk moet bezien worden als onderdeel van het samenhangende geheel aan
sociale en educatieve voorzieningen en activiteiten in de gemeente Valkenswaard voor een bepaalde
leeftijdscategorie. Van belang hierin is dat de leefsituatie van de doelgroep (kinderen en ouders) als
leidend vertrekpunt gehanteerd dient te worden in plaats van de bestaande voorzieningen en
instellingen. In 2.5.1 is het knelpunt van de SPV betreffende de continuïteit van bestuur weergegeven.
In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.
De bekostiging 1998 ziet er voor het peuterspeelzaalwerk als volgt uit:
Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard

ƒ 111.626,--

Stichting Peuterspeelzaalwerk Borkel en Schaft

ƒ 6.265,--

Totaal peuterspeelzaalwerk

ƒ 117.891,--

Tabel 7 Bekostigingsoverzicht peuterspeelzaalwerk
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3

ONTWIKKELINGEN

3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de landelijke en lokale ontwikkelingen bekeken, die relevant zijn voor de
kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. In de maatschappelijke aandacht voor
kinderopvang in het algemeen zijn met name landelijke trends en stimuleringsmaatregelen belangrijk.
Om een volledig beeld hiervan te verkrijgen wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven.
3.2

Landelijke ontwikkelingen

3.2.1 Kinderopvang
De kinderopvang heeft reeds langere tijd de aandacht van de Rijksoverheid. Zo startte in 1990
de Rijksstimuleringsmaatregel kinderopvang waarbij de gemeenten een rijksbijdrage ontvingen voor
het aantal te realiseren kindplaatsen. De gemeenten werden verantwoordelijk gesteld voor de
uitvoering van de stimuleringsmaatregel. De stimuleringsmaatregel 1990 kreeg een vervolg voor de
periode 1991-1993. Jaarlijks werd voor de realisering van kinderopvang in Nederland in totaal 130
miljoen gulden beschikbaar gesteld uit de zogenaamde Oort-gelden. De stimuleringsmaatregel 19911993 had nog sterker ten doel een flexibele, gedifferentieerde en professionele kinderopvang in
Nederland te realiseren, waarbij bedrijven en instellingen dienden te participeren. In de gemeente
Valkenswaard resulteerde de financiële injectie van het ministerie tot een realisering van 60
kindplaatsen. Hiervoor is een bedrag van ƒ 943.580,-- ontvangen van de rijksoverheid. Deze
kindplaatsen zijn destijds grotendeels gerealiseerd bij kinderdagverblijf de Horizon.
Op 31 december 1993 liep de stimuleringsmaatregel kinderopvang 1991-1993 af en trad de opvolger
van deze regeling in werking: de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1994-1995. Deze nieuwe
regeling bouwt voort op zijn voorganger, maar kent ook een aantal nieuwe elementen:
1.
Het instandhouden en benutten van de eind 1993 opgebouwde capaciteit.
2.
Het stimuleren dat een verdere groei van bedrijfsopvang leidt tot uitbreiding van de
kinderopvang.
Het kabinet heeft bepaald dat de stimuleringsmaatregel 1994-1995 niet zou worden verlengd en dat
de gelden overgeheveld worden naar het Gemeentefonds. Gelijktijdig met deze overheveling wordt
een decentralisatiekorting van 10% alsmede een efficiency-korting van 7% toegepast. Voor een
gedeeltelijke compensatie worden door de rijksoverheid fiscale maatregelen voor bedrijven
ingevoerd. Voor een uitgebreide weergave van de regelingen op Rijksoverheidsniveau wordt
verwezen naar bijlage 2.
Naast landelijke aandacht voor de kwantiteit is de laatste jaren ook de kwaliteit van de kinderopvang
in beeld gekomen. Hiervoor zijn de Tijdelijke Kwaliteitseisen kinderopvang in het leven geroepen.
Van hieruit is de Kwaliteitsverordening Kinderopvang gemeente Valkenswaard 1997 (zie bijlage 3)
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opgesteld, waaraan op 1 juni 1998 alle kinderopvanginstellingen moeten voldoen. Onder het begrip
kwaliteit vallen vele aspecten. Het gaat ten eerste om de kwaliteit van de individuele
kinderopvanginstellingen in de gemeente Valkenswaard. Deze kwaliteitsuitgangspunten zijn deels het
gevolg van organisatiebeleid en deels volgen ze uit de wettelijke- en gemeentelijke eisen. Deze laatste
eisen vanuit de Welzijnswet en de "Kwaliteitsverordening kinderopvang gemeente Valkenswaard
1997" moeten de organisaties volgen.
De gewenste kwaliteit met betrekking tot kinderopvang is in deze verordening bepaald. Hierbij komt
nog een tweetal punten aan de orde:

-

-

Kwaliteitseisen moeten afgestemd zijn op de functie. Kinderopvang heeft de opvangfunctie.
Daarop zijn de kwaliteitseisen met betrekking op bijvoorbeeld de leidsters ook afgestemd. De
normen in medische dagverblijven zijn anders dan in de gewone kinderopvang. Organisaties
kunnen boven op de standaard-opvangfunctie tot op zekere hoogte ook andere functies
uitvoeren.
Variatie in kwaliteit: bedoeld wordt variatie in het aanbod waarbij soms meer geboden wordt.

Ten tweede speelt ook de samenstelling van het aanbod in Valkenswaard een rol in de kwaliteit. Voor
de toekomst streeft de kinderopvangbranche naar een eigen certificerings-stelsel van
kwaliteitsafspraken die gelden voor de gehele branche. Deze zullen op termijn (gedeeltelijk) de eisen
van de gemeente kunnen vervangen. Gezien deze gang van zaken moet bekeken moet worden of de
Verordening aangepast moet worden van een verklarings- naar een vergunningenstelsel.
Behalve kwantiteit en kwaliteit speelt ook de relatie met andere terreinen een rol. Kinderopvang en
ook peuterspeelzaalwerk biedt mogelijkheden voor vroegtijdige signalering. In het kader van het
belang van de ontwikkelingsvoortgang, gekoppeld aan preventieve jeugdhulpverlening, zouden deze
mogelijkheden benut moeten worden. Om dit te realiseren dient samenwerking gezocht te worden
tussen de verschillende professionele instellingen met de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen.
De verantwoordelijkheid voor het opnemen van deze activiteiten in het beleid van de instelling ligt in
eerste plaats bij de instelling zelf.
Tevens is er sprake van een aantal, relevante, trends:
Er is een toenemende vraag naar opvangplaatsen waar te nemen.
De dagopvang zal naar verwachting groeien. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid verwacht, als gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
met kinderen, jaarlijks een onafhankelijke groei van 3 % die vrijwel geheel door bedrijven
wordt gefinancierd. In vijf jaar is dat een groei van ruim 16 %. Dat is meer dan alleen op
basis van de groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen mag worden verwacht. De
verklaring hiervoor is dat meer gezinnen kiezen voor de formele opvang, waar in het verleden
voor informele oppas werd gekozen.
Stijgende arbeidsparticipatie is een zeer grote groeifactor, per jaar stijgt het aantal werkende
vrouwen met 25.000. In 8 jaar is dat een stijging van ongeveer 200.000 vrouwen. Ook de
arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen neemt toe. Deze groei leidt tot extra vraag naar
kinderopvang.
De formele opvang (excl. peuterspeelzalen) voorziet slechts in een klein deel van de
opvangbehoefte. Onbetaalde en betaalde oppas aan huis is in omvang nog steeds vele malen
groter. Recente gegevens geven echter aan dat er een verzadiging in deze markt optreedt. Dat
kan worden verklaard door de afnemende mogelijkheden van met name familieleden om
kinderen op te vangen. Door deze maatschappelijke veranderingen is er een groeiende
behoefte aan betaalde formele en informele opvang. Maar ook de betaalde oppas neemt in

19

-

aantal af, ondanks de groeiende vraag.
Het Kabinet zal een extra, structureel bedrag, oplopend van 75 miljoen in 1999 tot 400
miljoen in 2002, vrijmaakt voor verdubbeling van het aantal plaatsen in de kinderopvang, met
een accent op de buitenschoolse opvang. Een deel van dit bedrag (50 miljoen in 1999 tot 250
miljoen in 2002) zal voor dit doel worden ingezet via subsidies; het andere deel via fiscale
ondersteuning van werkgeversbijdragen en ouders. Tevens komt er een Wet basisvoorziening
kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar, waarin de basiskwaliteit en de ouderbijdragen zullen
worden verankerd. Doelstelling is de capaciteit van de kinderopvang voor deze groep te
verdubbelen.
Tevens wil men meer opvang van jongeren tussen 12 en 16 jaar. De gemeenten behouden hun
rol als regisseur en zullen een structurele overheidsbijdrage ontvangen om een
gedifferentieerd aanbod aan kinderopvang te kunnen faciliteren. Ook de ambtelijke
(interdepartementale) werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
(MDW) is van mening dat de capaciteit van de kinderopvang op middellange termijn moet
worden verdubbeld. Door deze verdubbeling verondersteld men dat de kinderopvang voor
iedereen toegankelijk en bereikbaar wordt waardoor de combinatie werken en opvoeden
makkelijker wordt. De financiering moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven van
werkgevers, ouders en overheid.

3.2.2 Buitenschoolse opvang
In 1996 is de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang 1997-2000 vastgesteld.
Aanleidingen hiervoor van het rijk om deze in te voeren waren:
Er nemen zeer weinig kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar deel aan de georganiseerde
buitenschoolse opvang.
Met name het aantal oudere kinderen dat deelneemt is gering.
Getuige de toenemende wachtlijsten en het doorstroompercentage van 4-jarigen is -ondanks
het grotere aanbod- de behoefte aan buitenschoolse opvang nog groot is.
De uitwerking van deze maatregel is als volgt:
de middelen worden ingezet ten behoeve van uitbreiding van de capaciteit en de diversiteit
van de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
het doel van de opvang is primair het ondersteunen van de arbeidsmarktparticipatie van
ouders die werken c.q. zich voorbereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de
beoogde uitbreiding ook benut worden ten behoeve van andere doelstellingen, zoals die op
het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid. Het gemeentelijk beleid op het gebied van
de buitenschoolse opvang kan op die manier ingebed worden in een integraal jeugd- en
jongerenbeleid.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd
4-8 jaar en voor de categorie 8-12 jaar. Door het verlagen van de ratio functionaris-kind bij
de opvang voor de groep 8-12 jaar kan de kostprijs worden gereduceerd.
In bijlage 4 zijn de kernpunten van deze maatregel opgenomen.
Naast bovenstaande regeling is er ook de Regeling "Buitenschoolse opvang voor kinderen van
alleenstaande ouders 1998" (eerder ook in 1996 en 1997). De doelstelling van de regeling is om
eventuele belemmeringen weg te nemen bij alleenstaande ouders ten aanzien van de overgang van
uitkering naar werk of scholing, door middel van het bieden van kinderopvang. Wat betreft scholing
gaat het dan om de opleidings- of scholingsfase die aan de uitstroom vooraf gaat. De doelgroep aan
wie dit ten gunste kan komen zijn de alleenstaande ouders die bijstand ontvangen en arbeid verrichten
of voor wie het volgen van scholing of opleiding noodzakelijk wordt geacht voor inschakeling in de
arbeid. Het kan ook gaan om alleenstaande ouders die geen bijstand meer ontvangen omdat zij zijn
uitgestroomd naar regulier of additioneel werk. In vergelijking met de regeling van 1997 is
opgenomen dat ook de gehuwde ouder in sommige gevallen als alleenstaand beschouwd kan worden.
Daarvan is sprake als er geen gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. De verwachting is dat er
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vanaf 1999 een structurele regeling zal komen gebaseerd op de Wet inschakeling Werkzoekenden
(WIW). Op dit moment wordt deze regeling uitgevoerd door de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de gemeente Valkenswaard. In 1996 is ƒ 4.340,-- besteed aan de opvang in het
kader van deze regeling en in 1997 ƒ 11.497,--. Belangrijk is dat er bekendheid gegeven moet worden
aan deze regeling; dat er actief beleid gevoerd wordt.
3.2.3 Peuterspeelzaalwerk
De laatste jaren is er heel wat veranderd in het peuterspeelzaalwerk. Onder invloed van
maatschappelijke veranderingen zijn ook de functie en de organisatie van het peuterspeelzaalwerk
veranderd. De vaste leidsters geven het werk in een peuterspeelzaal een professioneel karakter. Door
hun aanwezigheid is de peuterspeelzaal minder afhankelijk geworden van meewerkende moeders. Die
zijn er nog wel, maar dan als aanvulling op de leidsters. Hoewel er landelijk de afgelopen jaren veel
veranderd is in de organisatie van het werk, zijn er toch nog knelpunten op het gebied van beleid,
beheer en organisatie.
Het beleid en financiering van de rijksoverheid van het peuterspeelzaalwerk is reeds in 1980
gedecentraliseerd. De bemoeienis van de landelijke overheid met peuterspeelzalen is daarmee beperkt
waarbij er geen sprake is van een structureel beleid. Gemeenten kunnen een volledig eigen beleid
voeren op het terrein van peuterspeelzaalwerk. Wel wordt in landelijke beleidsnota's de plusfunctie
van het peuterspeelzaalwerk op gebieden als ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning en
preventie genoemd. Het peuterspeelzaalwerk maakt momenteel een turbulente periode door. Ouders
willen langere openingstijden, allochtonen willen meer aandacht voor de Nederlandse taal. Vanuit
gemeentelijk jeugdbeleid vragen gemeenten voorrang voor kinderen met een handicap en sociale of
medische indicatie etc. Deze ontwikkelingen vragen om een duidelijk standpunt over het
peuterspeelzaalwerk. De uitgangspunten voor het peuterspeelzaalwerk staan zodoende steeds
opnieuw ter discussie. De peuterspeelzalen moeten zich handhaven binnen het veld van
voorzieningen voor jonge kinderen. Hiervoor moet men inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
en nieuwe inzichten in het functioneren van de organisaties.
Een aantal van de recente ontwikkelingen zoals hierboven genoemd hebben direct te maken met de
positie van de peuterspeelzalen. Het gaat hier om gerichte ontwikkelingsstimulering en
opvoedingsondersteuning en preventie:
* Gerichte ontwikkelingsstimulering
In een aantal landelijke beleidsnotities is aandacht voor peuterspeelzalen als het gaat om gerichte
ontwikkelingsstimulering. Dit is gebaseerd op een tweetal uitgangspunten, namelijk: op zeer jonge
leeftijd interveniëren en gericht werken aan de ontwikkeling van kinderen om de achterstand tegen te
gaan. Ideeën hiervoor zijn voor het eerst verwoord in het Onderwijsvoorrangsbeleid. In bijna alle
recente beleidsnota's en -adviezen over Onderwijsvoorrangsbeleid wordt het belang onderkend van
voorschoolse stimulering van kinderen in achterstandssituaties.
Niet alleen vanwege de leeftijd van de doelgroep speelt het peuterspeelzaalwerk een cruciale rol,
maar ook vanwege de aard van het werk is het peuterspeelzaalwerk interessant voor
achterstandsbestrijding. Elke speelzaal doet aan ontwikkelingsstimulering. Dat ligt besloten in de
werkwijze; kinderen stimuleren tot spelen is de basis van elke peuterspeelzaal. Van gerichte
ontwikkelingsstimulering is sprake wanneer de leidster per kind bekijkt op welke aspecten het kind
extra gestimuleerd kan worden.
* Opvoedingsondersteuning en preventie
In landelijk beleid is er veel aandacht voor jonge kinderen en hun ouders, die tot de zogenaamde
risicogroep behoren. Het Ministerie van VWS heeft in verschillende beleidsnotities het belang van
vroegtijdige onderkenning, preventie en opvoedingsondersteuning onderstreept. Zij stellen: "De
scheidsmuren tussen jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en basisonderwijs moeten worden
afgebroken. Een voorbeeld van zo'n nieuwe vorm van samenwerking is het buurtnetwerk voor
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jeugdhulpverlening".
Preventie - dat wil zeggen het voorkomen dat risicokinderen daadwerkelijk in de knel komen te zitten
- is een nieuwe beleidslijn bij het Ministerie van VWS. Peuterspeelzalen hebben een groot bereik en
een lage drempel. Daarom worden ze als een belangrijke sleutel gezien bij opvoedingsondersteuning
en preventie. Een van de belangrijkste onderdelen van preventie is de samenwerking tussen
peuterspeelzaal en andere voorzieningen, zodat de problemen die kinderen en gezinnen hebben
vroegtijdig gesignaleerd of voorkomen kunnen worden.
Peuterspeelzalen kunnen een rol spelen bij deze ontwikkelingen. Deze rol brengt met zich mee dat de
peuterspeelzalen extra functies krijgen boven op de basisfunctie (spelen, ontwikkelen, ontmoeten).
Deze worden omschreven als de zogenaamde plusfuncties. De peuterspeelzalen worden
geconfronteerd met de behoefte om meer functies uit te oefenen. Op dit moment blijkt uit landelijke
gegevens dat veel organisaties niet de deskundigheid en de menskracht bezitten
om hier aan te kunnen voldoen.
De stimuleringsmaatregelen kinderopvang hebben ook invloed op het peuterspeelzaalwerk. Door
deze maatregel zijn er een groot aantal kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen bijgekomen.
Overheden en ook de organisaties zelf leggen beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische
dwarsverbindingen tussen deze "nieuwe" kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Weer
andere geven aan dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geen aanvullende voorzieningen zijn
(géén overlapping). Geconcludeerd kan worden dat de functie van het peuterspeelzaalwerk duidelijk
moeten zijn. In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan.
Een belangrijke ontwikkeling binnen het peuterspeelzaalwerk is de nieuwe salarisregeling voor
leidsters in zelfstandige peuterspeelzalen. Naar verwachting is deze regeling op korte termijn van
kracht voor alle peuterspeelzalen. De invoering van de nieuwe salarisregeling volgens de salaristabel
CAO-Welzijn vindt fasegewijs plaats. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leidsters die
voor 1 januari 2000 in een zelfstandige peuterspeelzaal werkzaam zijn en leidsters die na deze datum
in de peuterspeelzaal gaan werken. Voor de eerste groep geldt geen verplichting om het vereiste
opleidingsniveau (minimaal een middelbare beroepsopleiding zoals Sociaal-pedagogisch werk (SPW)
en leidster kindercentra (LKC)) te behalen.
3.3

Lokale ontwikkelingen

3.3.1 Samenhangend Jeugdbeleid
In 1997 is de nota "Samenhangend Jeugdbeleid" vastgesteld. De terreinen die in onderliggende nota
besproken worden maken onderdeel uit van het jeugdbeleid. Onder jeugdbeleid wordt verstaan: "al
het overheidshandelen op alle beleidsterreinen dat, bedoeld of onbedoeld, invloed heeft op de
ontwikkelingsmogelijkheden of de maatschappelijke positie van jeugdigen op alle leefgebieden"
(naar de Raad van het Jeugdbeleid). De ontwikkeling van jeugdigen, bezien van baby tot jonge
volwassenen (0-25 jaar) is opgesplitst in een drietal ontwikkelingsmilieu's:
1)
Opvoedingsomgeving: dit milieu omvat de primaire leefomgeving van de jeugdige: de
feitelijke opvoedingssituatie en leefomgeving. In de eerste levensjaren is het kind vrijwel
volledig afhankelijk van de ouders/opvoeders. In dit milieu bevinden zich ook de
kinderopvang van 0-4 jarigen en het peuterspeelzaalwerk.
2)
Educatie en arbeid: dit milieu omvat de kaders waarmee de jeugdigen in aanraking komt in
zijn of haar ontwikkeling: onderwijs en (voorbereiding) op arbeid.
3)
Sociale omgeving: dit milieu heeft vooral betrekking op de eigen sociale omgeving waarin
men steeds meer tijd gaat doorbrengen: naarmate jeugdigen ouder worden wordt hun actieradius groter. In dit milieu krijgt de buitenschoolse opvang zijn beslag.
Vanuit het jeugdbeleid zijn er voor de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk
een aantal functies weggelegd. Tevens spelen de professionele instellingen hierbij een belangrijke
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rol. Hun kennis en deskundigheid dienen met name ingebracht te worden ten behoeve van de
voorschoolse periode. Op deze wijze wordt een betere aansluiting met de schoolse periode
bewerkstelligd. Hieronder wordt verder ingegaan op de functies van en samenwerking tussen
professionele instellingen ten behoeve van de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het
peuterspeelzaalwerk.
3.3.2 Kinderopvang
De kinderopvangcentra werden over het algemeen met behulp van rijksmiddelen gesubsidieerd.
Middels deze nota geeft de gemeente uitvoering aan het voornemen om meer specifiek beleid te
voeren ten aanzien van kinderopvang. Dit geeft ook mogelijkheden om meer aandacht te geven aan de
aspecten die naar voren komen vanuit het jeugdbeleid. Hierbij moet gedacht worden aan vroegtijdige
signalering van problemen, pedagogische aspecten etc.
Kinderopvang heeft sinds 1990 qua functie e.d. een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt, mede
voortvloeiend uit ontwikkelingen zoals: veranderingen op de arbeidsmarkt, herintredingstrajecten,
een toename van het aantal één-oudergezinnen etc. Kinderopvang staat anno 1998 midden in de
(lokale) samenleving. Dit roept de vraag op, zoals eerder weergegeven in de inleiding, of het nog
langer "passend" is om de gemeentelijke middelen slechts aan één instelling ten goede te laten
komen. Gezien de ontwikkelingen die de kinderopvang de laatste jaren doorgemaakt heeft is een
ander beleid noodzakelijk met daaruit voortvloeiend een andere wijze van subsidiëren c.q. bijdrage
van de gemeente aan kinderopvang. Uitgaande van het landelijke percentage van 15 % betreffende de
deelname van kinderen van 0-4 jaar aan kinderopvang, geeft dit voor de gemeente Valkenswaard het
volgende beeld. De landelijke norm betreffende het aantal kinderen dan gebruik maakt van één
kinderopvangplaats is 1,84. Hierbij wordt uitgegaan van het feitelijk aantal kinderen en het feitelijk
aantal kinderopvangplaatsen. In Valkenswaard zijn er in totaal 110 opvangplaatsen waarvan in totaal
206 kinderen gebruik maken (excl. de nieuwe plaatsen van de Horizon). Het voorgaande houdt in dat
in Valkenswaard gemiddeld 2 kinderen gebruik maken van één opvangplaats.

15% van het aantal
kinderen 0-4 jaar

Aantal
opvangplaatsen
(1 opvangplaats =
2 kinderen)

Valkenswaard

142

71

Dommelen

112

56

Borkel en
Schaft

13

6,5

267

133,5

Totaal

Tabel 8 Aantal opvangplaatsen dagopvang
Uitgaande van bovenstaande tabel mag verondersteld worden dat de vraag naar kinderopvang in de
gemeente Valkenswaard 133,5 opvangplaatsen behelst. Het verschil tussen het huidige aanbod van
110 opvangplaatsen en de, op landelijke gebaseerde cijfers, vraag naar kinderopvang bedraagt 23,5
opvangplaatsen. Hierbij is geen rekening gehouden met de bezettingscijfers van de
kinderdagverblijven omdat bij een niet volledige bezetting dit vaak de onrendabele dagdelen betreft.
3.3.3 Buitenschoolse opvang
Naast het jeugdbeleid en de relatie hiermee met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, is de
ontwikkeling van de vraag en het aanbod naar buitenschoolse opvang in de gemeente Valkenswaard
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van belang. Een belangrijke maat voor de toekomstige vraag naar buitenschoolse opvangplaatsen is
de behoefte op basis van doorstroming vanuit de hele dagopvang.
De groei van de buitenschoolse opvang, die voorzien is in de stimuleringsmaatregel, zal op vele
plaatsen tot stand komen via een natuurlijke doorstroming vanuit de groep kinderen die 4 jaar
worden, en die gebruik maken van dagopvang of de peuterspeelzaal. Een gefaseerde groei is mogelijk
in de stimuleringsmaatregel voor 4-12 jarigen. Samenwerkingsverbanden zijn belangrijk in de
komende jaren, waarbij onderscheid gemaakt dient te worden bij de vraag naar opvang van
jongere en oudere kinderen.
Landelijke cijfers laten zien dat, op dit moment, ongeveer 2% van de kinderen van 4-13 jaar gebruik
maakt van buitenschoolse opvang (bron: Kinderopvang in gemeenten, VNG). Voor Valkenswaard
behelst dit het volgende zoals weergegeven in onderstaande tabel.

2% van het aantal kinderen 413 jaar

Aantal opvangplaatsen (1
opvangplaats = 2,1 kinderen)

Valkenswaard

30,7

14,6

Dommelen

22,2

10,6

Borkel en Schaft

2,6

1,2

Totaal

55,5

26,4

Tabel 9 Buitenschoolse opvangplaatsen
Het percentage van 2% is gebaseerd op ervaringscijfers zoals deze tot nu toe (landelijk) verkregen
zijn. De redenen van het Rijk om de Stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang vast te stellen is
onder andere de grote behoefte aan buitenschoolse opvang welke meer is dan het percentage van 2%
wat tot nu toe gehanteerd wordt. Bij berekeningen naar de behoefte aan buitenschoolse opvang
vormen doorstroompercentages (gebaseerd op ervaringen) een betere basis. De doorstroom van
kinderen (0-4 jaar) vanuit de hele dagopvang naar de buitenschoolse opvang kan daarom een indicatie
zijn voor de vraag in de gemeente Valkenswaard. Hierbij is geen rekening gehouden met de
doorstroom van de peuterspeelzalen naar de buitenschoolse opvang, omdat hier (nog) geen
ervaringscijfers van bekend zijn. Op dit moment worden naar aanleiding van diverse onderzoeken
verschillende percentages genoemd met betrekking tot doorstroming. Recent onderzoek in
Amsterdam gaf een doorstroom aan van ruim 45 % van de kinderen die nu in dagverblijven geplaatst
zijn. De doorstroompercentages variëren, maar liggen zelden boven de 50%. Onderstaand schema
geeft de situatie in de gemeente Valkenswaard weer, uitgaande van 110 en 133,5 hele
dagopvangplaatsen.
Huidige
situatie/aantal
opvangplaatsen

Toekomstige
behoefte/aantal
opvangplaatsen

Gemeente Valkenswaard - lage
variant (40%)

40% x 110 = 44

40% x 133,5 = 53

Gemeente Valkenswaard middenvariant (45%)

45% x 110 = 50

45% x 133,5 = 60
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Gemeente Valkenswaard - hoge
variant (50%)

50 % x 110 = 55

50% x 133,5 = 67

Tabel 10 Prognose buitenschoolse opvangplaatsen
Bovengenoemde cijfers gelden overigens alleen voor de nabije toekomst. Uit het reeds genoemde
onderzoek in Amsterdam blijkt ook, dat ruim 56% van de ouders hun kinderen op de buitenschoolse
opvang zouden plaatsen als er voldoende aanbod zou zijn. Dat betekent dat bij uitbreiding, zoals
voorzien in de stimuleringsmaatregel, de vraag naar georganiseerde buitenschoolse opvang toeneemt.
Er zijn 45,8 buitenschoolse opvangplaatsen aangevraagd bij het Rijk en deze zijn inmiddels ook
toegekend. In vergelijking met de lage variant naar de toekomstige behoefte aan buitenschoolse
opvangplaatsen is dat aantal lager. Overblijven ofwel opvang tussen de middag op school, valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvang en is expliciet uitgesloten van de
stimuleringsmaatregel. Kinderopvang of sociaal-cultureel werk kan wel worden gevraagd om het
overblijven op of nabij een school te organiseren. Ook bij deze vorm van opvang spelen de
professionele instellingen een rol. Binnen de Thuiszorg kan, vanwege het personeelstekort, niet altijd
direct hulp geboden worden aan het gezin. Buitenschoolse opvang van het kind is een middel om de
gezinssituatie enigszins te "ontlasten". Mogelijk dat in een dergelijke situatie de bekostiging van deze
buitenschoolse opvangplaats (deels) bekostigd wordt door de zorgverzekeraar.
3.3.4 Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzalen worden structureel gesubsidieerd door de gemeente. Zoals aangegeven in de
landelijke ontwikkelingen is er door de jaren heen heel wat veranderd in het peuterspeelzaalwerk.
Met name ontwikkelingen als gerichte ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning en
preventie spelen hierbij een belangrijke rol. In gesprekken zoals gevoerd met de professionele
instellingen komen duidelijk deze ontwikkelingen naar voren waarbij men allen aangeeft dat hier een
belangrijke rol voor het peuterspeelzaalwerk is weggelegd. De peuterspeelzaal is de plaats waar veel
peuters bij elkaar komen en als zodanig als zogenaamde "vindplaats" fungeert als het gaat om
signaleren van achterstanden etc. Binnen de peuterspeelzalen kan vorm gegeven worden aan het
"samenhangend jeugdbeleid". Om dit te bewerkstelligen is samenwerking tussen professionele
instellingen als de Thuiszorg, de GGD etc. noodzakelijk. Als het gaat om signalering en preventie
betreft het met name:
- ondersteuning/training van leidsters bij het leren kijken en signaleren van problemen;
- doorverwijsfunctie naar de professionele instellingen.
Hierbij spelen met name de JGZ, de OKZ en het JPP een belangrijke rol waarbij gedacht kan worden
aan het gezamenlijk opstellen van een trainingsplan ten behoeve van de leidsters. De SBD komt in
beeld als het gaat om kinderen die doorstromen van de peuterspeelzaal naar het onderwijs. Bij
binnenkomst kunnen knelpunten aangegeven worden die in de voorschoolse periode naar voren zijn
gekomen. Hierin speelt ook de DOVO een rol naast een betrokkenheid bij de invulling van de
buitenschoolse opvang. Door de ontwikkelingen waarmee het peuterspeelzaalwerk te maken heeft is
het vereist om op een goede wijze uiting te geven aan hun basisfunctie. In het volgende hoofdstuk
wordt hier nader op ingegaan.
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4

HET GEMEENTELIJK KINDEROPVANGBELEID

4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is enerzijds de huidige situatie met betrekking tot kinderopvang,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in onze gemeente in beeld gebracht en anderzijds zijn
een aantal landelijke en lokale ontwikkelingen geschetst. Op basis hiervan komen we in dit hoofdstuk
tot de herziening/herijking van het gemeentelijke kinderopvangbeleid: de visie van de gemeente ten
aanzien van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Aangegeven wordt welke
functie kinderopvang toebedeeld krijgt in de samenleving. Daaruit voortvloeiend komt de taak en
verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van deze werksoorten aan de orde.
Tijdens de voorbereidingsgesprekken zijn een aantal items aan de verschillende
organisaties/instellingen voorgelegd in de vorm van beschouwingen. Aan de instellingen/organisaties
werd gevraagd hun mening/ideeën omtrent deze beschouwingen te ventileren. In de volgende
hoofdstukken worden de beleidsvoornemens (doelen) en de middelen uitgewerkt.
4.2 Visie op kinderopvang
Zoals weergegeven in de paragraaf van landelijke ontwikkelingen zijn, vanaf januari 1996, de gelden
voor kinderopvang gedecentraliseerd naar de gemeenten. Gezien de korting van 17% in de
bijdrage van het Rijk aan het Gemeentefonds is er minder geld beschikbaar voor
kinderopvang dan voorheen. Door een veranderende samenstelling van financiers verandert
de rol van de verschillende partijen. Vanuit deze verlaging van de gelden is het van belang
dat er prioriteiten gesteld worden en dat er duidelijke doelstellingen geformuleerd worden.
Alvorens dit gebeurt wordt de functie van kinderopvang weergegeven. De functie van
kinderopvang ziet er als volgt uit: Kinderopvang vervult een opvangfunctie. De
opvangfunctie is gekoppeld aan het gebruiksdoel van kinderopvang, namelijk: ouders in de
gelegenheid stellen om andere taken te verrichten (met name betaalde arbeid of activiteiten
die voorbereiden op werk). De doelgroep is breder als het tevens opvang van kinderen
vanwege opvoedkundige omstandigheden betreft.
Vanuit deze functie zijn een drietal beleidsdoelen te onderscheiden, te weten:
a) Maatschappelijk belang: in de zin van emancipatie, integratie en werkgelegenheid.
b) Het belang van de ouders door het bevorderen van deelname aan c.q. toeleiding naar het
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arbeidsproces door middel van bijvoorbeeld scholing en studie en sociale verbanden.
c) Het belang van het kind waarborgen door kwalitatief goede kinderopvang.
Deze beleidsdoelen en de hieruit voortvloeiende aandachtspunten, welke de basis vormen van het
gemeentelijke beleid, worden hieronder nader toegelicht. Gezien de relatie tussen de eerste twee
beleidsdoelen worden deze gezamenlijk behandeld.
ad a,b) Maatschappelijk belang en het belang van de ouders
Kinderopvang heeft veel raakvlakken met het beleidsterrein sociale vernieuwing. In brede zin is dit
bedoeld voor het wegwerken van achterstandssituaties, waarbij de oplossingen gezocht worden in een
aanpak op wijk- en buurtniveau. Kinderopvang is hierbij een instrument welke mogelijkheden biedt
tot maatschappelijke integratie. Voor de ouders biedt kinderopvang op termijn wellicht nieuwe
mogelijkheden in de (rol)verdeling inzake zorg en arbeid. In relatie tot hetgeen van belang is voor de
ouders gaat het hier met name om bevordering van de arbeidsparticipatie en bevordering van de
financiële onafhankelijkheid.
* De bevordering van de arbeidsparticipatie was de eerste doelstelling van het Rijk. Kinderopvang
fungeert dan als emancipatie-instrument voor vrouwen en andere in achterstand verkerende groepen,
doordat hen de mogelijkheid geboden wordt om op zinvolle wijze deel te nemen aan de maatschappij,
in de vorm van arbeid of scholing. Het is een taak van bedrijven om via het inkopen van
bedrijfsplaatsen de mogelijkheden tot kinderopvang voor het eigen personeel te vergroten en
daardoor de arbeidsparticipatie te bevorderen. Indien de werkgever geen bedrijfsplaats inhuurt
kunnen ouders ook zelf een particuliere plaats voor hun kind(eren) inhuren. Op deze manier kunnen
ze toch aan het arbeidsproces blijven deelnemen. Gelet op de kosten zal dit echter alleen voor mensen
met een hoger inkomen tot de mogelijkheden behoren.
* Bevordering financiële onafhankelijkheid:
Met de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet per 1 januari 1996 worden ouders met
kinderen die ouder zijn dan vijf jaar geacht werk te zoeken. Voorwaarde voor realisatie van dit
"uitstroombeleid" is dat daartoe ook mogelijkheden geboden worden. Om inschakeling van
alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering te bevorderen biedt het kabinet gemeenten de
mogelijkheid om voor deze groep extra kinderopvang te realiseren door middel van de "Regeling
Kinderopvang en Buitenschoolse opvang alleenstaande ouders". Zoals hierboven al eerder
aangegeven vergroten kinderopvangvoorzieningen de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van
ouders. Indien geen gebruik (meer) gemaakt kan worden van kinderopvang zou dit tot beëindiging
van het dienstverband kunnen leiden en mogelijk zelfs tot een noodzakelijk beroep op een uitkering.
ad c) Belang van het kind
In het tweede gedeelte van de functie-omschrijving omvat kinderopvang ".... De doelgroep is breder
als het tevens opvang van kinderen vanwege opvoedkundige omstandigheden betreft". Hierbij wordt
een link gelegd naar het jeugd- en het onderwijsbeleid. Kinderopvang dient ook aanwezig te zijn voor
kinderen met een sociaal/medische indicatie. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende situaties:
- Kinderen met een handicap: voor veel jonge kinderen (0-4 jaar) met een handicap zijn de
mogelijkheden tot (gespecialiseerde) opvang vaak beperkt. Dit terwijl het voor een kind in
ontwikkeling van groot belang kan zijn dat het met leeftijdgenoten in een groep kan spelen, omgaan
etc. Afhankelijk van de handicap en mogelijkheden van het kinderdagverblijf kan plaatsing gewenst
zijn.
- Problemen in de gezinssituatie: in het gezin van het kind kunnen zich problemen voordoen, divers
van aard, die maken dat het voor de ouders maar zeker ook voor het kind, wenselijk is dat een kind
voor een aantal dagdelen gebruik kan maken van een kinderopvangvoorziening. Hierbij kan gedacht
worden aan een ernstige ziekte van één van de ouders, relatieproblemen etc.
- Behoefte opvoedingsondersteuning ouders: de ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de
opvoeding van hun kinderen. Indien ouders hierbij hulp nodig hebben kunnen ze zich wenden tot
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professionele organisaties (maatschappelijk werk, Opvoedsteunpunt etc.). Ondanks dat het zeker niet
de taak is van de kinderopvangvoorzieningen de rol van de opvoeder over te nemen, kan het
voorkomen dat een professionele organisatie aangeeft dat het voor de ontwikkeling van het kind van
belang is dat gebruik gemaakt wordt van een kinderopvangvoorziening.
- Ontwikkelings-achterstandssituaties: het is mogelijk dat in dit kader situaties zich voordoen waarbij
kinderopvang wenselijk is.
Vanuit de functiebeschrijving en beleidsdoelen beperkt de rol van de gemeente zich tot het volgende:
1) Gemeente als kwaliteitsbewaker.
2) Gemeente als waarborger van algemene toegankelijkheid.
De rollen van de gemeente worden hieronder nader toegelicht.
ad 1) Kwaliteitsbewaking:
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitsverordening (wettelijke taak).
Instellingen die zich bezighouden met kinderopvang moeten voldoen aan de in de kwaliteitsverordening opgestelde kwaliteitseisen.
ad 2) Waarborgen van algemene toegankelijkheid:
- Kinderopvang is een marktvoorziening en dit vereist van de kinderopvangorganisaties een
marktgerichte houding. Kinderopvangorganisaties moeten als ondernemers kunnen opereren. Daartoe
moeten zij een eigen verantwoordelijkheid nemen.
- In principe zou iedereen gebruik moeten kunnen maken van kinderopvang waarbij dit de
verantwoordelijkheid is van de ouder en/of werkgever. Indien dit niet mogelijk is, terwijl
kinderopvang wel noodzakelijk/gewenst is, zou de gemeente het tot zijn verantwoordelijkheid kunnen
rekenen hiertoe mogelijkheden te creëren. Om dit te realiseren wordt onderscheid gemaakt in
specifieke doelgroepen waarbij uitgegaan wordt van de wensen van de klant. De gemeente huurt dan
algemeen toegankelijke kindplaatsen om uitvoering te geven aan emancipatiebeleid, minimabeleid,
jeugdbeleid, minderhedenbeleid en volwasseneneducatie. Met het doelgroepenbeleid wordt beoogd
om ouders voor wie kinderdagverblijven niet toegankelijk zijn vanwege de gehanteerde
ouderbijdragen toch in de gelegenheid te stellen van kinderopvang gebruik te maken. Het gaat hier
om een "specifieke groep gebruikers die voorrang krijgt bij plaatsing (in de vorm van het reserveren
van opvangplaatsen/-uren en/of in de vorm van voorrang op de wachtlijst").
De gemeente Valkenswaard is verantwoordelijk voor die afspraken die betrekking hebben mede op
het deel dat gefinancierd wordt door de gemeente. Als afnemer van diensten wordt door de gemeente
een duidelijk doelgroepenbeleid ontwikkeld om te kunnen bepalen welke categorie ouders en/of
kinderen gebruik kunnen gaan maken van de algemeen toegankelijke plaatsen. Een voorstel tot
bepaling van de categorieën geschiedt aan de hand van de eerder vermelde beleidsdoelen.
* Maatschappelijk belang en belang van de ouder
Indien het geen gebruik kunnen maken van kinderopvangvoorzieningen leidt tot een bepaalde
financiële afhankelijkheid van de ouder(s) of een belemmering is om te komen tot een financiële
onafhankelijkheid kiest de gemeente ervoor om hiertoe mogelijkheden te creëren. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de mogelijkheden die er op dit moment al zijn zoals de regeling
kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders en de gemeentelijke regeling
bijzondere bijstand. Deze laatstgenoemde regeling kent een bepaling op grond waarvan een beroep
gedaan kan worden voor financiering van kinderopvang, namelijk: de kosten van kinderopvang,
gemaakt door ouders gedurende de arbeidstijd, worden aangemerkt als bijzondere kosten, zolang de
kinderen niet leerplichtig zijn, danwel onderwijs volgen op het niveau van de basisschool.
* Belang van het kind: de verschillende groepen zijn eerder omschreven.
Binnen het doelgroepenbeleid worden toelatingscriteria aangegeven waarmee bepaald kan worden
welke ouders de gemeente in aanmerking wil laten komen voor een algemeen toegankelijke plaats.

28

Het beheer van de wachtlijst en de toelatingscriteria zal een taak zijn voor de uitvoerende organisatie.
De criteria voor plaatsing zien er als volgt uit:
Als het gaat om mensen met een betaalde baan, moeten eerst alle mogelijkheden bij de
werkgevers worden onderzocht. Een ouder komt in aanmerking voor een algemeen
toegankelijke plaats als men niet in aanmerking komt voor een bedrijfsplaats;
mensen met een netto-gezinsinkomen lager dan de maximum inkomensgrens van
ƒ 5000,-- voor particuliere plaatsen op basis van de ouderbijdrage-tabel van het VWS (zie
bijlage 5). De ouders dienen hiervoor inzicht te geven in de inkomensgegevens;
mensen uit de eigen gemeente.
Wanneer er een wachtlijst is, zal gewerkt moeten worden met voorrangsregels, bijvoorbeeld in de
vorm van een puntentoekenning. Elk aangemeld kind krijgt dan op basis van de situatie van de
ouder(s) een hoeveelheid punten. Zo kan een prioriteit worden gegeven aan:
alleenstaande ouders die aan het arbeidsproces deelnemen;
kinderen met een sociale of medische indicatie;
echtparen/ouders die beiden aan het arbeidsproces deelnemen.
Hierover zal, in overleg met de kinderopvanginstellingen en de professionele instellingen, nader vorm
aan gegeven dienen te worden. Zo heeft de Thuiszorg aangegeven dat men bij het vaststellen van een
medische indicatie medewerking wil verlenen om dit verder te onderzoeken. Het beleid van de
Thuiszorg richt zich steeds meer op risicogroepen/doelgroepen. Dit sluit dus in principe goed aan bij
de gemeentelijke beleidsvoornemens.
4.3 Visie op buitenschoolse opvang
Functie buitenschoolse opvang: er is sprake van een tweeledige functie.
- De opvangfunctie, identiek als bij kinderopvang, en behelst de groep van 4-8 jarigen.
- Een vrijetijdsvoorziening welke zijn plaats heeft vanuit het integrale jeugdbeleid. Dit betreft de
groep van 8-12 jarigen en 13-16 jarigen.
De combinatie van opvang- en vrijetijdsvoorziening heeft consequenties voor de vorm en organisatie
van de buitenschoolse opvang.
Vanuit de functiebeschrijving en taak/verantwoordelijkheden beperkt de rol van de gemeente zich tot
het volgende:
1) Gemeente als kwaliteitsbewaker (zelfde rol als bij kinderopvang).
2) Gemeente als regisseur vanuit het samenhangend jeugdbeleid (ontwikkelen en uitbouwen
buitenschoolse opvang).
Hieronder worden de rol c.q. verantwoordelijkheden van de gemeente nader toegelicht. Wat betreft
de rol van de gemeente als kwaliteitsbewaker wordt verwezen naar hetgeen hierover geschreven in de
vorige paragraaf.
ad 2) Regie vanuit samenhangend jeugdbeleid
Bij het vormgeven van de buitenschoolse opvang heeft de gemeente de regiefunctie. De rol van
regisseur is nodig omdat er meerdere organisaties bij betrokken zullen zijn. Doel hiervan is om een
samenhangend geheel van activiteiten van de jeugd in de gemeente te realiseren.
De Tijdelijke Stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang 1997-2000 heeft ten doel om het "gat"
tussen het aantal opvangplaatsen van 0-4 jarigen en kinderen tot het einde van de basisschoolleeftijd
te dichten. De voor- en naschoolse periode vallen ook onder deze regeling, maar niet de opvang
tussen de middag (zie bijlage 4). De 12-16 jarigen behoren bij deze regeling niet tot de doelgroep. De
buitenschoolse opvang is als instrument voor de uitvoering van het jeugdbeleid te kenmerken. Om
invulling te geven aan het jeugdbeleid is samenwerking tussen diverse instellingen en organisaties
een noodzakelijke basis. Als het gaat om de groep 4-8 jarigen is het vaak voldoende om opvang te
bieden. De groep 8-12 jarigen is met sec opvang moeilijker te binden aan de buitenschoolse opvang.
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Bij deze groep speelt het element van vrijetijdsbesteding een grotere rol, waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan sporten, muziekonderwijs etc. De buitenschoolse opvang dient dan met name
als uitvalbasis. Om een goed product aan te kunnen bieden aan de ouders en met name het kind is
versnippering over meerdere organisaties geen gewenste ontwikkeling. Als vanzelfsprekend komt
samenwerking tussen verschillende organisaties bij deze vorm van opvang naar voren. In eerste
instantie wordt dan gedacht aan samenwerking tussen de vier kinderdagverblijven omdat deze
uiteindelijk zorgdragen voor de opvang van kinderen in Valkenswaard. Om dit op een goede wijze te
laten plaatsvinden is het starten van een nieuwe organisatie, die zorgdraagt voor de uitvoering van de
buitenschoolse opvang, een goede invulling. Voor de kinderdagverblijven betekent dit dan ook een
goede doorverwijsfunctie van kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben naar de
buitenschoolse opvang naar een organisatie waarin men tevens (welke mate dan ook) zeggenschap
heeft. Concreet betekent dit dus dat de organisatie van de buitenschoolse opvang plaatsvindt middels
één organisatie.
Bij het opzetten van een kwalitatieve buitenschoolse opvang in de gemeente Valkenswaard dient een
tweetal fasen onderscheiden te worden, namelijk:
1) Stimuleren en coördineren van het opzetten (c.q. uitbreiden) van een kwalitatief goede
buitenschoolse opvang. Dit vindt plaats gedurende de looptijd van de Stimuleringsmaatregel.
Continuïteit en samenwerking speelt hierbij een belangrijke rol.
2) Na het volbrengen van de opdracht die door de Rijksoverheid verstrekt is beperkt de rol van de
gemeente zich tot het waarborgen van de algemene toegankelijkheid (doelgroepenbeleid).
4.4 Visie op peuterspeelzaalwerk
* Functie peuterspeelzaalwerk
De basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk is: het bevorderen van de ontwikkeling van jonge
kinderen door hen in groepsverband samen te brengen in een daartoe ingerichte ruimte. De nadruk
ligt op de functies: spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij deze functie is het ook belangrijk dat
problemen in de ontwikkeling van kinderen herkend worden en dat ervaringen met ouders over (de
opvoeding van) hun kinderen uitgewisseld worden. Met deze basisfunctie richt de peuterspeelzaal
zich in principe op alle twee- tot vierjarige kinderen en hun ouders in de wijk. Ze is daarmee een
algemeen toegankelijke (wijk)voorziening. Door de peuterspeelzalen in combinatie met scholen te
brengen ontstaat de mogelijkheid dat er vroegtijdige integratie plaatsvindt. De leefsituatie van de
doelgroep (kinderen en ouders) is het leidend vertrekpunt. De keuze om gebruik te maken van een
peuterspeelzaal op grond van de zogenaamde basisfuncties ligt bij de ouders. Naast deze basisfunctie
heeft de peuterspeelzaal ook een plusfunctie in zich. Vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid is de
peuterspeelzaal een goed instrument om invulling te geven aan een gericht jeugdbeleid ten aanzien
van deze leeftijdscategorie: met name het (vroeg)signaleren (preventief) van beginnende
ontwikkelingsproblemen.
Een peuterspeelzaal fungeert daartoe als een goede "vindplaats" (groot bereik van peuters). Door de
professionele instellingen wordt aangegeven dat het peuterspeelzaalwerk een belangrijke rol speelt in
het signaleren van achterstanden, problemen etc. Binnen de peuterspeelzaal komen bepaalde
problemen wat betreft sociale vaardigheden van kinderen naar voren. Deze problemen komen in de
contacten van de professionele instellingen met de kinderen doorgaans niet naar voren omdat het
vaak een momentopname betreft (b.v. op het consultatiebureau). De gemeente onderkent dat de
functie van het peuterspeelzaalwerk breder is geworden dan tot nu toe onderschreven is geweest. De
gemeente wil daarom meedenken/meewerken om de Stichtingen tegemoet te komen en is bereid hier
ook inspanningsverplichtingen aan te verbinden om zoveel als mogelijk naast de basisfunctie ook de
plusfunctie van de peuterspeelzalen te ondersteunen.
Vanuit bovenstaande zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente te
onderscheiden:
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* Vanuit de basisfunctie verantwoordelijkheid van de gemeente in:
- Bekostiging van de huisvesting.
- Bijdrage in kosten van algemeen beheer.
- Bijdrage in versterking van de organisatie. De gemeente hecht grote waarde aan de continuïteit van
de SPV en daarmee ook de continuïteit van bestuur. Derhalve gaat de gemeente mee in een traject om
te bezien hoe een nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur voor de SPV opgebouwd kan worden.
- Bijdragen in de kosten van één leidster per peuterspeelzaal naar rato van de ouder- en gemeentelijke
bijdrage. Dit is een voorwaarde als het gaat om het verbeteren van de
continuïteit en de
kwaliteit.
* Vanuit het jeugdbeleid rol van de gemeente met betrekking tot de plusfunctie:
- Adequate pedagogische ondersteuning van de leidsters.
- Organisatorische ondersteuning vanuit preventie (bijvoorbeeld preventieve logopedie) in het kader
van opsporing van ontwikkelings-achterstanden etc. in samenspraak met professionele
instellingen.
Om zorg te dragen voor een efficiënte uitvoering van de versterking van de organisatie en de
pedagogische aspecten is samenwerking of eventueel een fusie van de beide Stichtingen die zich
bezig houden met peuterspeelzaalwerk wenselijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat de
verschillen die bestaan tussen beide Stichtingen (zie ook 2.5.3) in acht genomen dienen te worden.

5

BELEIDSVOORNEMENS

5.1 Inleiding
Op basis van de functies en uitgangspunten omschreven in het vorige hoofdstuk worden deze hier
nader geconcretiseerd c.q. uitgewerkt in een aantal beleidsvoornemens. De beleidsvoornemens
worden onderscheiden in een drietal categorieën: voornemens met betrekking tot kinderopvang,
voornemens met betrekking tot buitenschoolse opvang en voornemens met betrekking tot
peuterspeelzaalwerk.
5.2 Kinderopvang
1) De gemeente "huurt" kindplaatsen voor specifieke groepen burgers
Vanuit de gemeente wordt een doelgroepenbeleid gevoerd middels het aangaan van een
overeenkomst met de kinderdagverblijven. Op basis van de keuze voor een doelgroepenbeleid moet
er een subsidie-afbouw plaatsvinden bij kinderdagverblijf de Horizon, rekening houdende met de
exploitatie van de Horizon. Om zorg te dragen voor een verantwoorde afbouw zal in onderling
overleg een afbouwregeling opgesteld worden.
Dit beleidsvoornemen dient nader uitgewerkt te worden met de betrokken organisaties. Zo heeft de
Thuiszorg aangegeven om bij het vaststellen van een medische indicatie medewerking te willen
verlenen om dit verder te onderzoeken. Het beleid van de Thuiszorg richt zich steeds meer op
risicogroepen/doelgroepen. Dit sluit dus in principe goed aan bij de gemeentelijke
beleidsvoornemens. Middels de tot op heden aan de Horizon beschikbaar gestelde middelen konden
"subsidieplaatsen" gerealiseerd worden. Zoals eerder toegelicht blijft de behoefte aan
subsidieplaatsen of wel algemeen toegankelijke plaatsen bestaan, alleen de wijze van invulling
gebeurt op een andere manier. Daarnaast zijn de doelgroepen die gebruik kunnen maken van een
algemeen toegankelijke plaats benoemd en dus beperkt.
Concreet betekent dit ten opzichte van de huidige situatie:
1)
Er zullen uitvoeringskosten zijn.
2)
Algemeen toegankelijke plaatsen kunnen slechts gebruikt worden door de doelgroep.
Over het gebruik van de algemeen toegankelijke plaatsen door de nieuwe doelgroepen kunnen nog
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geen concrete cijfers gegeven worden. Het is mogelijk dat dit gebruik hoog zal zijn en dat er nog
wachtlijsten gehanteerd moeten worden. Daar staat wel tegenover dat het aantal bedrijven dat de
mogelijkheden tot bedrijfsopvang kent, nog steeds toeneemt. Daarom zal tussentijds steeds getoetst
moeten worden of een ouder de gebruik maakt van een algemeen toegankelijke plaats niet alsnog
gebruik kan maken van een bedrijfsplaats.
Vanwege deze verschillende onbekendheden is het voorstel om voor 1999 en komende jaren de
subsidie-afbouw van de Horizon volledig in te zetten voor het realiseren van kindplaatsen ten
behoeve van de doelgroepen. Dit houdt in dat het budget vastgesteld wordt op ƒ 250.025,--. Voor de
ontwikkeling van het doelgroepenbeleid zal dit bedrag voor 5 jaar geoormerkt dienen te worden voor
kinderopvang. Voorstel is om de plaatsen te huren afhankelijk van de behoefte en voorkeur van de
ouders, en niet bij één bepaald kinderdagverblijf. Elk kinderdagverblijf heeft namelijk eigen
kenmerken en kwaliteiten die voor de ouder bepalend kunnen zijn voor hun keuze (omvang,
omgeving, ligging, pedagogisch basisprincipe, leiding, flexibiliteit etc.).
Voorwaarden die hieraan gesteld dienen te worden zijn:
De voorziening is in de gemeente Valkenswaard gevestigd (tenzij zwaarwegende
omstandigheden plaatsing buiten de gemeente noodzakelijk maken, met toestemming van de
gemeente).
De voorziening beschikt over een geldige verklaring op basis van de "Kwaliteitsverordening
Kinderopvang gemeente Valkenswaard 1997".
De maximale vergoeding voor een te huren opvangplaats bedraagt ƒ 18.500,-- (op basis van
cijfers VNG).
De gemeente zal voor de ouderbijdragen betreffende de algemeen toegankelijke plaatsen de VWStabel hanteren. De inkomsten van de ouderbijdragen worden verwerkt in het door de gemeente
betaalde bedrag per "gehuurde" plaats aan de kinderdagverblijven. De gemeente stelt dus voor deze
plaatsen het bedrag ter beschikking aan de organisatie exclusief de ouderbijdragen. De gemeente
dient door de uitvoerende organisatie gerapporteerd te worden over het aantal algemeen toegankelijke
plaatsen. Tevens dient aangegeven te worden wat de ouderbijdragen zijn voor de algemeen
toegankelijke plaatsen zodat duidelijk is wat de gemeente voor deze plaatsen dient bij te dragen.
2) Bevorderen van samenwerking tussen kinderopvanginstellingen
De vrije keuze van de ouders voor een voorziening heeft consequenties voor de uitvoering. Er kan
namelijk niet vooraf een aantal plaatsen ingekocht worden bij een bepaald kinderdagverblijf. Ook kan
de uitvoering niet bij een bepaald kinderdagverblijf gelegd worden, omdat de objectiviteit hierdoor
niet gegarandeerd kan worden. Om een doelmatige relatie tussen de gemeente en de
kinderopvanginstellingen en de kinderopvanginstellingen onderling te verwezenlijken is het
dienstbaar dat er een duidelijke vorm van samenwerking tussen de bestaande
kinderopvanginstellingen (en ook gastouderbureaus) ontstaat. Deze samenwerking moet gezien
worden in het licht van organisatie-versterking, efficiency-voordelen en schaalvergroting. De
uitvoering van het doelgroepenbeleid wordt dan uitgevoerd door een organisatie. Deze fungeert als
een soort "service-bureau" tussen de kinderopvanginstellingen en de klanten. Deze organisatie
fungeert dan als bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Dit houdt ook in dat er één gesprekspartner
voor de gemeente is als het gaat om afstemming van haar beleid. Voorgesteld wordt om een nieuwe
organisatie op te richten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenbeleid en de regeling
"kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders". Eerder is vastgesteld dat voor de
uitvoering van de buitenschoolse opvang een nieuwe organisatie in het leven geroepen dient te
worden waarin de 4 kinderdagverblijven participeren. Vanuit efficiency-oogpunt en vanuit het
oogpunt van de ouders die belang hebben bij een "heldere situatie" in de kinderopvang gaat de
voorkeur uit naar één nieuwe organisatie waarin zowel het doelgroepenbeleid, de buitenschoolse
opvang en de "regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders" uitgevoerd
worden.
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een veranderde rol van de gemeente. Dit is een
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verschuiving van passief doorgeefluik naar actief kaderscheppend. Er is sprake van een
accentverschuiving van fysieke realisatie naar beleidsmatige sturing. Dit houdt in dat de
kinderopvanginstellingen, zowel bestaande als nieuw op te starten, zelf verantwoordelijk zijn voor
huisvesting en eventueel nieuwe locaties. De gemeente zal hierin een bemiddelende rol spelen.
3) Hanteren inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel
De gemeente hanteert de inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel (zie bijlage 5) voor de algemeen
toegankelijke plaatsen, gekoppeld aan een overeenkomst met de kinderdagverblijven. Het bedrag wat
door de gemeente Valkenswaard ingezet wordt ten behoeve van het doelgroepenbeleid is sec bedoeld
voor opvang.
4) Evaluatie Kwaliteitsverordening Kinderopvang Gemeente Valkenswaard 1997
De gemeente is voornemens om de landelijke ontwikkelingen ingezet door het VOG nauwlettend in
het oog te houden en hierop aansluiting te vinden. Door de branche wordt een pakket van
kwaliteitseisen opgesteld waarbij sprake zal zijn van een eigen certificerings-stelsel. Dit betekent dat
de gemeente de eigen Kwaliteitsverordening zorgvuldig dient te toetsen aan dit stelsel en moet
bepalen waar de eigen verantwoordelijkheid ligt. In overleg met de GGD moet de kwaliteit zo goed
mogelijk gehandhaafd blijven.
5.3 Buitenschoolse opvang
5) Realisatieplan buitenschoolse opvang i.v.m. uitbreiding
Op dit moment is er sprake van één tijdelijke locatie in Valkenswaard waar buitenschoolse opvang
aangeboden wordt. Bij het maken van een keuze voor de huisvesting is de nabijheid van een school
en/of woonbuurt de bepalende factor. Als de buitenschoolse opvang in of op loopafstand van de
basisschool gelegen is, zijn er geen vervoerskosten en -problemen. Vooral voor de groep 4 tot 8
jarigen is de herkenbaarheid van het gebouw en/of de locatie belangrijk. Met het verschil in leeftijd
(4-8 jarigen en 8-12 jarigen) verschillen ook de wensen en eisen van de kinderen, ouders en
medewerkers in de buitenschoolse opvang. Bij de jongste leeftijdscategorie is meer behoefte aan
verzorging en het aanbieden van een veilige omgeving dan bij de iets oudere kinderen. Dit stelt eisen
aan de beschikbaarheid en kwalificatie van het personeel. Het stelt ook eisen aan de accommodatie
waar de kinderen verblijven. Door middel van vestigingsonderzoek zal duidelijk moeten worden waar
en hoe buitenschoolse opvang gerealiseerd moet worden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden
verbonden:
Buitenschoolse opvang dient in de nabijheid van de woonbuurt van het kind plaats te vinden;
derhalve is er sprake van een wijkgerichte voorziening. Hierbij wordt aangesloten bij de
gebiedsindeling zoals weergegeven in het Integrale HuisvestingPlan (IHP) voor het
onderwijs. Het betreft hier: Noord-Valkenswaard, Zuid-Valkenswaard, Oost-Valkenswaard,
Dommelen en Borkel en Schaft.
Er moet zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande locaties c.q.
accommodaties.
Uitgangspunt hierbij is dat de buitenschoolse opvang bij een basisschool geen verlengstuk mag zijn
van de zogenaamde "schoolse" sfeer (dus geen "verlengde" schooldag). De realisatie van
buitenschoolse opvang is een groeimodel. Dit houdt in dat er een keuze gemaakt moet worden op
welke locatie de opvang gestart dient te worden. De Stimuleringsmaatregel betreft een uitbreiding
voor de groep 4-12 jarigen die gerealiseerd moet zijn op 31 december 2000. Als de aangevraagde
plaatsen voor die tijd niet gerealiseerd zijn moet het uitgekeerde voorschot teruggestort worden naar
het Rijk. Gezien het feit dat de buitenschoolse opvang dus op korte termijn gerealiseerd moet worden
en de verantwoordelijkheid van de gemeente hiervoor, is een regie-rol van de gemeente vereist. Op
basis hiervan ligt de keuze om met bestaande organisatie te gaan samenwerken voor de hand. Gezien
het specifieke product wat hier aangeboden wordt, namelijk buitenschoolse opvang, is samenwerking
tussen de diverse belanghebbenden noodzakelijk. Tevens is het niet gewenst om een versnipperde
situatie te creëren zoals op dit moment het geval is bij de huidige kinderopvangorganisaties.
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Bestaande en nieuwe buitenschoolse opvang moet aansluiten bij de wensen van de gebruikers.
Dat vraagt vernieuwing, samenwerking en flexibiliteit. Omdat hier sprake is van een (praktisch)
nieuw product zal er een duidelijk contract gemaakt moeten worden met, in eerste instantie, een
jaarlijkse controle en evaluatie van de gemeente. Buitenschoolse opvang stelt eisen aan de activiteit
(zoals bijvoorbeeld een stimulerend karakter). Om dit te bewerkstelligen zal een realisatieplan
opgesteld moeten worden voor buitenschoolse opvang met maximale betrokkenheid van de nieuw
organisatie (i.c. de kinderopvanginstellingen), andere relevante instellingen en de gemeente.
Deze vorm van samenwerking past uitstekend, zoals eerder aangegeven, binnen de nieuwe organisatie
die opgericht wordt ten behoeve van de uitvoering van het doelgroepenbeleid en de "regeling
kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders".
5.4 Peuterspeelzaalwerk
6) Uitbouwen van de basisfunctie
Het peuterspeelzaalwerk draagt zorg voor het uitbouwen van de basisfunctie ten behoeve van
kwaliteitsverbetering. De reden hiervoor is het belang dat gehecht wordt aan de kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk en de functie voor de verschillende professionele instellingen. Het moet voor
iedereen een toegankelijke voorziening zijn en is aldus te bestempelen als een basisvoorziening. Dat
er op dit moment sprake is van een basisvoorziening blijkt uit het percentage peuters dat de
peuterspeelzalen bezoekt (zie paragraaf 2.5.1 en 2.5.2). Op basis van het bovenstaande is de gemeente
bereid om mee te denken als het gaat om het uitbouwen van de basisfunctie van het
peuterspeelzaalwerk. Dit houdt in dat de gemeente blijft bijdragen in de kosten van huisvesting en
algemeen beheer.
De inspanningsverplichting van de gemeente betreft ten eerste een bijdrage aan de versterking van de
organisatie. Ten tweede is het betalen van één (hoofd)leidster per peuterspeelzaal door de gemeente
naar rato van de ouder- en gemeentelijke bijdragen van belang om een continue bedrijfsvoering te
waarborgen. Op dit moment wordt 21% van de totale kosten bekostigd door de gemeente en 77%
door de ouders (de overige 2% bestaat uit rente-opbrengst en inschrijfgelden). Voorgesteld wordt om
aan te sluiten bij deze verdeling middels 25% en 75%. Op basis van voorgaande betreft het hier dan
de volgende bijdragen:
* Bijdrage in het versterken van de organisatie: dit gebeurt door middel van de bekostiging van de
coördinatie- en administratieve functie. De kosten voor deze functies bedragen momenteel
ƒ 49.316,--. Gezien de bestuurlijke situatie van de SPV is een totale bekostiging van deze functies
zeer gewenst. Deze professionele krachten zijn mede van belang bij de continuïteit van de
peuterspeelzalen. De overeen te komen bijdrage dient vastgesteld te worden voor een nog nader te
bepalen niveau en omvang van de functies.
* Bijdrage in de kosten van één leidster per peuterspeelzaal: de gemiddelde loonkosten van één
leidster, uitgaande van een maximale werkweek van 6 dagdelen, bedragen ƒ 17.236,--. De bijdrage
van de gemeente per peuterspeelzaal/per leidster bedraagt dan ƒ 4.309,--.
7) Vormgeven samenhangend jeugdbeleid met betrekking tot de plusfunctie
Het peuterspeelzaalwerk heeft de taak om de gemeente bij te staan om het samenhangend jeugdbeleid
vorm te geven. Dit heeft te maken met:
- Zorgdragen voor een pedagogische beleid/ondersteuning om ontwikkelingsondersteuning te kunnen
bieden en ontwikkelingsachterstanden op te sporen.
- Externe expertise voor preventieve zorg met betrekking tot ontwikkelingsachterstanden en stimulering.
Bovenstaand dient ontwikkeld te worden middels een trainingsplan welke door de professionele
instellingen in gezamenlijkheid opgesteld dient te worden.
8) Mogelijke fusie Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard en Stichting Peuterspeelzaal Borkel en
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Schaft
Gezien het bovenstaande betreffende het uitbouwen van de basisfunctie en het vormgeven van de
plusfunctie, acht de gemeente het wenselijk dat er op het gebied van peuterspeelzaalwerk een
vergaande vorm van samenwerking komt die hieraan uitvoering geeft.
9) Inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk
Om de algemene toegankelijkheid te waarborgen zal een ouderbijdrage-tabel gevolgd dienen te
worden. De gemeente acht het belangrijk dat de ouderbijdragetabel geen drempel vormt voor mensen
met lagere inkomens. Ook in het kader van een eventuele fusie is het van belang dat er één lijn wordt
getrokken met betrekking tot de ouderbijdrage. Op dit moment is er geen landelijke ouderbijdragetabel voor peuterspeelzalen. Daarentegen is er in 1995 een dergelijke tabel opgesteld door het VOG
(zie bijlage 6).

6

FINANCIELE CONSEQUENTIES

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsvoornemens die financiële consequenties hebben.
1) De gemeente "huurt" kindplaatsen voor specifieke groepen burgers
Als uitgangspunt is genomen dat de gewijzigde subsidiëring van de kinderopvang budgettair neutraal
zou moeten zijn. Dit betekent dat uitgegaan wordt van de huidige subsidie aan de Horizon van ƒ
250.025,-- per jaar. Het bedrag van ƒ 250.025,-- wordt geoormerkt voor de kinderopvang in de
gemeente Valkenswaard en is als zodanig in te zetten (excl. de gelden van de Stimuleringsmaatregel
Kinderopvang en Buitenschoolse opvang voor Alleenstaande Ouders). Gezien deze beleidskeuze is
afbouw van subsidie aan de Horizon een gevolg. In onderling overleg met de Horizon dient een
afbouwregeling opgesteld te worden. De Horizon heeft met haar klanten contracten afgesloten voor 4
jaar. Gelet hierop moet bekeken worden of de afbouw plaats dient te vinden in deze 4 jaar of dat alle
contracten in 1 jaar "opengebroken" worden zodat het doelgroepenbeleid gelijk het eerste jaar voor
iedereen van toepassing is. De afbouw van de subsidie en het huren van de kindplaatsen houdt op
deze wijze gelijke tred.
Er wordt uitgegaan van een kostprijs van ƒ 18.500,-- per kindplaats (indicatie van het VNG) waarop
de ouderbijdrage nog in mindering wordt gebracht. Om de eigen bijdrage voor deze plaatsen te
bepalen wordt gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage-tabel van de VNG. Per
kindplaats is het onmogelijk van te voren vast te stellen hoe hoog de ouderbijdragen zijn. Dit heeft te
maken met het feit dat ouders die voor de algemeen toegankelijke plaatsen in aanmerking komen
uiteenlopende inkomens hebben. Naar verloop van tijd zal hier meer duidelijkheid in ontstaan. In het
eerste jaar zal een bedrag ontstaan uit de ouderbijdragen wat in eerste instantie gebruikt dient te
worden voor de te maken kosten voor het voeren van de administratie en het beheer van het budget en
de wachtlijst. Indien de ouderbijdragen hoger zijn dan de bemiddelings- en administratiekosten kan
dit geld ingezet worden ten behoeve van het inhuren van extra kindplaatsen.
5) Realisatieplan buitenschoolse opvang
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Door de gemeente Valkenswaard zijn in totaal 45,8 opvangplaatsen voor buitenschoolse opvang
aangevraagd en toegewezen. Deze moeten voor 31 december 2000 gerealiseerd zijn. Dit houdt in dat
de volgende bedragen door het Rijk ontvangen worden (uitgezonderd de gelden van de
Stimuleringsmaatregel Alleenstaande Ouders; deze worden elk jaar opnieuw aangevraagd):

1997

ƒ 69.435,--

1998

ƒ 157.180,--

1999

ƒ 160.090,--

2000

ƒ 38.850,--

Totaal

ƒ 425.555,--

Tabel 11 Gelden buitenschoolse opvang
In samenwerking met de nieuwe organisatie dient hiervoor een huisvestings/spreidingsplan opgesteld
te worden op basis van hetgeen in deze nota is weergegeven.
6) Uitbouwen van de basisfunctie
Het uitbouwen van de basisfunctie betreft:
a) De bekostiging van de organisatorische versterking:
De totale kosten van de coördinatie- en administratieve functie bedragen ƒ 49.316,--. Vooralsnog
wordt dit bedrag als extra financiële consequentie voor de gemeente beschouwd.
b) Het bijdragen in de kosten van een leidster per peuterspeelzaal:
De gemiddelde loonkosten van één leidster, uitgaande van een maximale werkweek van 6 dagdelen,
bedragen ƒ 17.236,--. Hierbij wordt uitgegaan van een bijdrage van de gemeente van 25% zoals
gesteld in 5.4 (punt 6). De bijdrage van de gemeente per peuterspeelzaal/per leidster bedraagt dan ƒ
4.309,--. De SPV heeft in totaal 7 peuterspeelzalen onder zich en de Stichting Peuterspeelzaal Borkel
en Schaft 1. Dit houdt in dat de totale bijdrage van de gemeente aan de loonkosten van één leidster
(uitgaande van 8 peuterspeelzalen) ƒ 34.472,-- bedraagt.
Het totaal van a) en b) is ƒ 83.788,--. De stelpost kinderopvang in de begroting 1998 ad
ƒ 69.975,-- kan ingezet worden ten behoeve van het uitbouwen van de basisfunctie.
7) Vormgeven samenhangend jeugdbeleid door middel van de plusfunctie
Het ondersteunen van de leidsters door professionele instellingen is een nieuwe activiteit. Dit houdt
in dat van te voren nog niet bepaald kan worden wat de kosten ervan zijn. Derhalve wordt hiervoor
indicatief een bedrag geraamd van ƒ 10.000,--.
Schematisch zien de financiële consequenties van het herziene c.q. nieuwe beleid met betrekking tot
kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk er als volgt uit:

Kinderopvang
(doelgroepenbeleid)
(1)

Op basis van het
herziene/nieuwe beleid in
te zetten middelen

Huidige middelen

Verschil

ƒ 250.025,--

ƒ 250.025,--

0
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ƒ 425.555,--

ƒ 425.555,--

0

ƒ 201.679,--

ƒ 117.891,-- +
ƒ 69.975,-- (stelpost
kinderopvang)

ƒ 13.813,--

- plusfunctie (7)

ƒ 10.000,--

0

ƒ 10.000,--

Totaal

ƒ 887.259,--

ƒ 863.446,--

ƒ 23.813,--

Buitenschoolse
opvang (5)
Peuterspeelzaalwerk
- basisfunctie (6)

Tabel 12 Financiële consequenties
Betreffende de financiële consequenties ad ƒ 23.813,-- wordt een voorbehoud gemaakt met
betrekking tot de noodzakelijke integrale afweging bij de voorjaarsnota 1999.
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Bijlage 1 Begripsbepaling
Kinderopvang
Het in georganiseerd verband, tegen vergoeding, bieden van verzorging en opvoeding aan kinderen
van 0 jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd door anderen dan de eigen (pleeg/stief)
ouders of verzorgers, op uren dat de ouders/verzorgers hiervoor niet beschikbaar zijn.
Begeleider
Een in een kindercentrum werkzame persoon die, anders dan als functionaris, direct belast is met de
verzorging van en opvoeding aan kinderen.
Buitenschoolse opvang
Het in georganiseerd verband, tegen vergoeding, bieden van verzorging, opvoeding, toezicht en
vrijetijdsactiviteiten aan kinderen in de basisschoolleeftijd door anderen dan de eigen
ouders/verzorgers, waarbij in ieder geval opvang geboden wordt voor en na schooltijd en tijdens de
schoolvakanties.
Buitenschools kinder(dag)verblijf (4-13 jaar)
een kindercentrum voor schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd, voor en na schooltijd en
gedurende de schoolvakanties.
Functionaris
- Een in een kindercentrum werkzame persoon die direct belast is met de verzorging van en
opvoeding aan kinderen en die voor deze werkzaamheden over de, op grond van de CAO, benodigde
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opleiding beschikt.
- Een in een gastouderbureau werkzame persoon die belast is met de bemiddeling van
gastouderopvang en die voor deze werkzaamheden over de, op grond van de CAO, benodigde
opleiding beschikt.
Gastouder
Een persoon die gastouderopvang biedt.
Gastouderbureau
Een organisatie die de bemiddeling van gastouderopvang tussen gastouders en ouders/verzorgers
regelt.
Gastouderopvang (0-13 jaar)
Het tegen vergoeding bieden van kinderopvang in een gezinssituatie die tot stand komt door middel
van een gastouderbureau en die betrekking heeft op gelijktijdig ten hoogste vier kinderen uit andere
huishoudens.
Houder
Een natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum en/of gastouderbureau in stand houdt.
Kindercentrum
Een ruimtelijke voorziening voor kinderopvang binnen of buiten een gezinssituatie, indien de opvang
betrekking heeft op meer dan vier kinderen gelijktijdig.
Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Een kindercentrum waarin één/meer van de navolgende vormen van kinderopvang plaatsvinden:
hele of halve dagopvang gedurende de dag, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;
24-uurs opvang zowel overdag als 's avonds/'s nachts, voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar
tot en met het einde van de basisschoolleeftijd;
Peuterspeelzaal (2-4 jaar)
Het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen
in een daartoe ingerichte ruimte onder deskundige begeleiding.
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Bijlage 2 Overzicht Rijksbeleid kinderopvang
* Rijksstimuleringsmaatregel kinderopvang 1990
De Rijksstimuleringsmaatregel kinderopvang startte in 1990, waarbij de gemeenten een rijksbijdrage
ontvingen voor het aantal te realiseren kindplaatsen. De gemeenten werden verantwoordelijk voor de
uitvoering van de stimuleringsmaatregel. Indien het bij het toenmalige ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.) vooraf aangemelde kindplaatsen niet gerealiseerd werd,
diende de rijksbijdrage naar rato te worden terugbetaald. Doelstelling van de stimuleringsmaatregel
1990, afgeleid van de hoofddoelstelling van het economische beleidsmatig uitgangspunt van het Rijk
om ouders in staat te stellen arbeid te (blijven) verrichten en hun economische zelfstandigheid te
versterken, waren een uitbreiding van het aantal kinderopvangvoorzieningen en het realiseren van een
groei van het aantal kindplaatsen. Behalve genoemde toename van voorzieningen en kindplaatsen
werd uitdrukkelijk als uitgangspunt geformuleerd dat bedrijven en instellingen dienden mee te
betalen aan kinderopvang voor hun werknemers.
* Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1991-1993
De stimuleringsmaatregel 1990 kreeg een vervolg voor de periode 1991-1993. Jaarlijks werd voor de
realisering van kinderopvang in Nederland in totaal 130 miljoen gulden beschikbaar gesteld uit de
zogenaamde Oort-gelden. Daarnaast werd vanuit het regeeraccoord CDA-PvdA een extra bedrag van
160 miljoen beschikbaar gesteld voor 1993. Dit betekende dat het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (V.W.S.) in totaal 290 miljoen beschikbaar stelde ten behoeve van de kinderopvang.
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De stimuleringsmaatregel 1991-1993 had nog sterker ten doel een flexibele, gedifferentieerde en
professionele kinderopvang in Nederland te realiseren, waarbij bedrijven en instellingen dienen de
participeren. In de CAO's zijn afspraken gemaakt over bedrijfsgerichte kinderopvang. De
gezondheidszorg, het bankwezen, het onderwijs, het rijk, provincies en gemeenten boden hun
werknemers de gelegenheid gebruik te maken van de kinderopvangvoorzieningen.
In de gemeente Valkenswaard resulteerde de financiële injectie van het ministerie tot een realisering
van 60 kindplaatsen. Hiervoor is een bedrag van f 943.580,-- ontvangen van de rijksoverheid. Hiervan
zijn 44 kindplaatsen destijds gerealiseerd bij kinderdagopvang de Horizon en 16 bij kinderopvang
Balou.
* Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1994-1995
Op 31 december 1993 liep de stimuleringsmaatregel kinderopvang 1991-1993 af en trad de opvolger
van deze regeling in werking: de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1994-1995. Deze nieuwe
regeling bouwt voort op zijn voorganger, maar kent ook een aantal nieuwe elementen:
1.
Het instandhouden en benutten van de eind 1993 opgebouwde capaciteit.
2.
Het stimuleren dat een verdere groei van bedrijfsopvang leidt tot uitbreiding van de
kinderopvang.
Het ministerie van V.W.S. verstrekt aan de gemeenten voor de jaren 1994 en 1995 een uitkering voor
het aantal kindplaatsen dat per 31-12-1993 is gerealiseerd. Voor de gemeente Valkenswaard betekent
dit een rijksbijdrage op basis van 60 gerealiseerde kindplaatsen). Omdat WVC in 1994 en 1995
minder geld voor kinderopvang beschikbaar heeft gesteld dan in 1993, ging het bedrag per kindplaats
in eerste instantie omlaag van ƒ 5.300,-- naar f 4.750,--. Nadien is duidelijk geworden dat, in de
periode 1991-1993 het aantal te realiseren kindplaatsen welke door het ministerie was ingerekend
landelijk niet volledig werd gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een verdeling van de gelden over
die voorzieningen waarbij realisatie wel heeft plaatsgevonden.
Concreet betekende dit een verhoging van de rijksbijdrage per kindplaats tot ƒ 4.875,-- voor 1994 en
1995, waarbij de totale bijdrage is gebaseerd op de eerder gerealiseerde 60 kindplaatsen. Ten gevolge
van de bereikte schaalgrootte was het mogelijk om zonder extra gemeentelijke subsidiebijdrage 60
kindplaatsen te realiseren.
Het kabinet heeft bepaald dat de stimuleringsmaatregel 1994-1995 niet zou worden verlengd en dat
de gelden overgeheveld worden naar het Gemeentefonds. Gelijktijdig met deze overheveling wordt
een decentralisatiekorting van 10% alsmede een efficiency-korting van 7% toegepast. Voor een
gedeeltelijke compensatie worden door de rijksoverheid fiscale maatregelen voor bedrijven
ingevoerd. Dit beleid is mede ingegeven door het feit dat de vroegere korting van f 2.000,-- aan
bedrijven met ingang van 1996 komt te vervallen. Het rijk stelt geen voorwaarden ten aanzien van de
wijze en de hoogte van besteding van deze gelden. Gemeenten zijn autonoom in het toekennen van
subsidies aan stichtingen, die de kinderopvang uitvoeren. Gemeentelijk beleid dient aan te geven op
welke basis de plaatselijke kinderopvang gesubsidieerd wordt.
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Bijlage 3 Kwaliteitsverordening Kinderopvang gemeente Valkenswaard 1997
KWALITEITSVERORDENING KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENSWAARD 1997.
De raad van de gemeente Valkenswaard;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 1997;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 20 van de Welzijnswet 1994;

besluit:

vast te stellen de navolgende:
"Kwaliteitsverordening Kinderopvang Gemeente Valkenswaard 1997".

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN
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Artikel 1 Begripsbepalingen.
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. Kinderopvang:
het in georganiseerd verband, tegen vergoeding, bieden van verzorging
en opvoeding aan kinderen van 0 jaar tot en met het einde van de
basisschoolleeftijd door anderen dan de eigen (pleeg-/stief-)ouders of
verzorgers, op uren dat de ouders/verzorgers hiervoor niet beschikbaar
zijn;
b. Buitenschoolse opvang: het in georganiseerd verband, tegen vergoeding, bieden van opvang en
verzorging aan kinderen in de basisschoolleeftijd, voor en na schooltijd
en tijdens de schoolvakanties;
c. Gastouderopvang:
het tegen vergoeding bieden van kinderopvang in een gezinssituatie die
tot stand komt door middel van een gastouderbureau en die betrekking
heeft op gelijktijdig ten hoogste vier kinderen uit andere huishoudens;
d. Kindercentrum:
een ruimtelijke voorziening voor kinderopvang binnen of buiten een
gezinssituatie, indien de opvang betrekking heeft op meer dan vier
kinderen gelijktijdig;
e. Kinderdagverblijf:
een kindercentrum waarin één/meer van de navolgende vormen van
kinderopvang plaatsvinden:
- hele of halve dagopvang gedurende de dag, voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar;
- 24-uurs opvang zowel overdag als 's avonds/'s nachts, voor kinderen
in de leeftijd van 0 jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd;
f. Buitenschools kindereen kindercentrum voor schoolgaande kinderen in de basisschool(dag)verblijf:
leeftijd, voor en na schooltijd en gedurende de schoolvakanties;
g. Gastouderbureau:
een organisatie die de bemiddeling van gastouderopvang tussen
gastouders en ouders/verzorgers regelt;
h. Gastouder:
een persoon die gastouderopvang biedt;
i. Functionaris:
1. een in een kindercentrum werkzame persoon die direct belast is met
de verzorging van en opvoeding aan kinderen en die voor deze
werkzaamheden over de, op grond van de CAO, benodigde opleiding
beschikt;
2. een in een gastouderbureau werkzame persoon die belast is met de
bemiddeling van gastouderopvang en die voor deze werkzaam-heden
over de, op grond van de CAO, benodigde opleiding beschikt.
j. Begeleider:
een in een kindercentrum werkzame persoon die, anders dan als
functionaris, direct belast is met de verzorging van en opvoeding aan
kinderen;
k. Houder:
een natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum en/of
gastouderbureau in stand houdt;
l. NEN:
de door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut vastgestelde
norm.
Artikel 2. Toestemming instandhouding.
1. Voor het mogen houden van een kindercentrum en/of gastouderbureau dient voorafgaand
toestemming te worden verkregen van burgemeester en wethouders;
2. Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen tot het instandhouden van een
kindercentrum en/of een gastouderbureau, indien aan de kwaliteitsregels, opgenomen in deze
verordening wordt voldaan;
3. Indien aan de kwaliteitsregels wordt voldaan ontvangt de houder van een kindercentrum en/of
gastouderbureau van burgemeester en wethouders een daartoe strekkende verklaring;
4. In afwijking van lid 2 zijn burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de
voorschriften in artikel 14 (voorkoming verspreiding infectieziekten) en de op artikel 9
gebaseerde nadere regels (veiligheid en hygiëne)

44

Artikel 3. Voorschriften en beperkingen.
1. Aan een krachtens deze verordening verstrekte verklaring of verleende ontheffing kunnen
voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen
slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmede de
verklaring of ontheffing is vereist;
2. Degene aan wie krachtens deze verordening een verklaring verstrekt is of ontheffing verleend is,
is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.
Artikel 4. Behandeling aanvragen verklaring en/of ontheffing.
Op de behandeling van aanvragen voor een verklaring en/of ontheffing zijn afdelingen 4.1.1., 4.1.2.,
4.1.3. en 4.1.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
Artikel 5. Verplichtingen van de houder.
1. De verklaring of ontheffing wordt verleend aan de houder van een kindercentrum en/of
gastouderbureau en is derhalve niet overdraagbaar;
2. De houder is verplicht de verklaring op een zichtbare plaats in het kindercentrum en/of
gastouderbureau te hangen.
Artikel 6. Intrekking verklaring of ontheffing.
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de kinderen de verleende verklaring of
ontheffing tijdelijk of blijvend intrekken, indien naar hun oordeel dringende omstandigheden die niet
uit deze verordening voortvloeien daartoe aanleiding geven.

HOOFDSTUK 2

KWALITEITSREGELS

2.1. Nadere bepalingen voor kindercentra.
Artikel 7. Groepsgrootte en aantallen functionarissen.
1. De opvang van kinderen vindt in groepen plaats waarbij een groep van kinderen:
a. in de leeftijd van 0 tot 1 jaar gelijktijdig ten hoogste 12 kinderen omvat;
b. in de leeftijd van 0 tot 13 jaar gelijktijdig ten hoogste 16 kinderen omvat, waaronder ten
hoogste 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar;
c. in de leeftijd van 4 tot 13 jaar gelijktijdig ten hoogste 20 kinderen omvat;
2. Tenminste één functionaris wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van gelijktijdig ten
hoogste:
a. 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar;
b. 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar;
c. 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar;
d. 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar;
e. 10 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot het einde van de basisschoolleeftijd;
3. Het aantal functionarissen bij een gemengde groep wordt bepaald aan de hand van het
gemiddelde van de in lid 2 genoemde maximumaantallen, waarbij het maximum aantal kinderen
naar boven kan worden afgerond;
4. In afwijking van lid 3 kan gedurende een beperkte tijd, ten hoogste 1,5 uur na opening en voor
sluiting van het kindercentrum en in bijzondere omstandigheden, één functionaris minder ingezet
worden, met dien verstande dat te allen tijden tenminste één functionaris wordt ingezet;
5. Indien slechts één functionaris wordt ingezet, ingevolge lid 3 of 4, wordt naast deze functionaris
tenminste één begeleider ter ondersteuning van de functionaris ingezet.
Artikel 8. Verblijfs- en slaapruimten.
1. Per groep is een vaste verblijfsruimte beschikbaar waarin per kind minimaal 3 m² netto speel/werkoppervlakte beschikbaar is, te bepalen overeenkomstig NEN 2580;
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2.
3.

Voor kinderen tot 1,5 jaar is een aparte slaapruimte beschikbaar en voor kinderen ouder dan 1,5
jaar een slaap- c.q. rustgelegenheid in de vorm van een rustige, af te scheiden ruimten;
Het kindercentrum beschikt over een buitenspeelruimte waarvan de oppervlakte minimaal
4 m² per spelend kind bedraagt, te bepalen overeenkomstig NEN 2580.

Artikel 9. Veiligheid en hygiëne.
1. De voorzieningen voor brandveiligheid en veilige ontvluchting bij brand moeten voldoen aan de
richtlijnen van gebouwen NEN 3892 en NEN 3894;
2. In het kindercentrum is een brandblusapparaat aanwezig dat jaarlijks dient te worden gekeurd;
3. Buitendeuren en -vensters zijn zodanig beveiligd dat kinderen niet ongemerkt het kinder-centrum
kunnen verlaten en onbevoegden niet ongemerkt kunnen binnentreden.
De beveiliging dient zodanig te zijn dat deze in noodgevallen geen belemmering vormt voor het
verlaten van het kindercentrum;
4. De verwarmingsapparaten zijn zodanig opgesteld en uitgevoerd, dat kinderen zich daaraan niet
kunnen verwonden en de bedieningsorganen niet kunnen bereiken;
5. Ruiten beneden 1,40 meter dienen te zijn vervaardigd van veiligheidsglas;
6. Wandcontactdozen dienen te zijn geaard en te zijn afgeschermd en bij voorkeur onbereikbaar te
zijn voor kinderen;
7. Eventueel aanwezige vaste trappen dienen veilig te zijn voor kinderen;
8. Voorwerpen en vloeistoffen die gevaar voor kinderen kunnen opleveren moeten buiten bereik
van kinderen worden opgeborgen;
9. In het kindercentrum is een telefoon aanwezig. In de onmiddellijke nabijheid daarvan bevinden
zich het algemeen alarmnummer en het telefoonnummer van de huisarts;
10. In het kindercentrum is een volledig uitgeruste EHBO-trommel aanwezig en een zogenaamde
giflijst;
11. In het kindercentrum is tenminste één functionaris aanwezig die in het bezit is van een geldig
EHBO-diploma;
12. Het kindercentrum en de inrichting daarvan verkeren in zindelijke staat, overeenkomstig het
protocol "Hygiënebegeleiding Kindercentra" van de GGD Zuidoost-Brabant.
Artikel 10. Verzekeringen.
De houder van een kindercentrum en/of gastouderbureau moet ten behoeve van in het centrum en/of
bureau aanwezige functionarissen, begeleiders en kinderen alsmede de bij het bureau aangesloten
gastouders een passende aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afsluiten.
Artikel 11. Invloed (gast)ouders, functionarissen en begeleiders.
De houder van een kindercentrum en/of gastouderbureau zorgt ervoor dat de invloed van
(gast)ouders, functionarissen en begeleiders op het beleid gewaarborgd is.
Artikel 12. Aanwezigheid gegevens.
1. In het kindercentrum wordt een register bijgehouden van de in het kindercentrum werkzame
personen, in ieder geval vermeldend naam, adres, geboortedatum, functie en de behaalde
diploma's en getuigschriften, waaruit de bekwaamheid tot het verzorgen van kinderen blijkt;
2. In het kindercentrum is vastgelegd wie belast is met de dagelijkse leiding en wie bij afwezigheid
vervangt;
3. In het kindercentrum wordt een overzicht bijgehouden van alle in het centrum ingeschreven
kinderen. Deze lijst vermeldt per kind naam, adres, geboortedatum, naam van de huisarts
alsmede huisadres en, indien van toepassing, werkadres en telefoonnummer van de ouders/
verzorgers en inentingsgegevens.
Artikel 13. Informatie aan ouders/verzorgers.
De houder van een kindercentrum en/of gastouderbureau informeert de ouders/verzorgers
voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst schriftelijk over:
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1.
2.
3.
4.

Het te voeren (pedagogisch) beleid en de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan artikel 7,
lid 4;
De wijze waarop klachten behandeld worden, dit met inachtname van het bepaalde in de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector;
De wijze waarop de inspraak geregeld is, dit met inachtname van het bepaalde in de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
De wijze waarop het contact met de ouders/verzorgers wordt onderhouden.

2.2. Nadere bepalingen voor gastouderbureaus en gastouderopvang.
Artikel 14.
1. Gastouderopvang komt tot stand op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen het
gastouderbureau, de ouders/verzorgers en de gastouder;
2. In deze overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd de vergoeding voor de opvang en de
kwaliteitseisen die het gastouderbureau aan de gastouderopvang stelt;
3. Als kwaliteitseisen zijn in ieder geval opgenomen dat:
a. de woning waarin de gastouderopvang plaatsvindt veilige en voldoende ruimte biedt voor het
aantal kinderen dat er verblijft. Deze ruimte heeft zowel betrekking op de binnenruimte, de
buitenruimte als op de slaap- en rustruimte;
b. de gastouder over te controleren deskundigheid beschikt.

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Artikel 15. Toezicht.
1. Burgemeester en wethouders kunnen instanties/personen aanwijzen die belast zijn met het
toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften;
2. Burgemeester en wethouders controleren c.q. laten tenminste éénmaal per jaar de houders
controleren op naleving van deze verordening.
Artikel 16. Nadere regels en/of voorwaarden.
Op grond van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderopvang hebben burgemeester en
wethouders de bevoegdheid, al dan niet op grond van rijksregelgeving daartoe verplicht, om aan de
houder van een kindercentrum en/of gastouderbureau nadere regels en/of voorwaarden te stellen
betreffende de kwaliteit van de voorziening, het plaatsingsbeleid inbegrepen.
Artikel 17. Overgangsbepaling.
1. Één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dienen alle houders van kindercentra
en/of gastouderbureaus te voldoen aan de in of krachtens deze verordening gestelde eisen;
2. Verklaringen en ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de "Kwaliteits-verordening
Kinderopvang Gemeente Valkenswaard 1991" blijven nog gedurende één jaar na de
inwerkingtreding van deze verordening van kracht.
Artikel 18. Inwerkingtreding.
1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1997 en kan worden aangehaald als de
"Kwaliteitsverordening Kinderopvang Gemeente Valkenswaard 1997";
2. De Kwaliteitsverordening Kinderopvang Gemeente Valkenswaard 1991" wordt ingetrokken op
de in lid 1 genoemde datum, met dien verstande dat de verordening gedurende één jaar onverkort
van kracht blijft ten aanzien van kindercentra en/of gastouderbureaus waaraan op grond van deze
verordening een verklaring of ontheffing verleend is.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 mei
1997.
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De secretaris,

De voorzitter,

mr C.J. Dorsman, l.s.

H.J.M. Tops.

TOELICHTING BIJ DE KWALITEITSVERORDENING KINDEROPVANG GEMEENTE
VALKENSWAARD 1997..
Artikel 1. Begripsbepalingen.
Lid a.
Peuterspeelzalen vallen niet onder het "Tijdelijk Besluit Kwaliteitsregels Kinderopvang" en
daarmede ook niet onder deze verordening.
Bij peuterspeelzaalwerk gaat het om voorzieningen waarbij niet verzorging en opvoeding het
belangrijkste element vormen, maar primair het spelen met andere kinderen. Om deze reden worden
peuterspeelzalen tot het sociaal-cultureel werk gerekend.
Lid c.
Gastouderopvang die door ouders zelf op informele basis geregeld wordt valt niet onder deze
verordening. Hierbij geldt de restrictie dat niet meer dan 4 kinderen uit andere huishoudens tegelijk
mogen worden opgevangen.
Bij een aantal van 5 of meer kinderen is wel sprake van georganiseerde kinderopvang, dient de
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kinderopvang in een kindercentrum plaats te vinden en is derhalve deze verordening van toepassing.
Georganiseerde kinderopvang betreft formeel geregelde kinderopvang waarop een natuurlijke of
privaatrechtelijke rechtspersoon kan worden aangesproken.
Lid i en j.
Vrijwilligers, stagiaires, ouders die bij de begeleiding worden ingezet of personen met een Melkertbaan behoren niet tot de functionarissen maar tot de begeleiders.
Begeleiders behoeven niet te voldoen aan de in de CAO-Welzijn opgenomen opleidingseisen.
Artikel 2. Toestemming instandhouding.
Bij de aanvraag voor een verklaring op grond van deze verordening voor het houden van een
kindercentrum dienen in ieder geval te worden overlegd:
a. een omschrijving van de soort voorziening;
b. de openingstijden;
c. een schets van de ligging van het perceel en een tekening/plattegrond van het kindercentrum
waarin de kinderopvang plaatsvindt;
d. het totaal aantal kinderen dat per dagdeel maximaal aanwezig kan zijn;
e. de leeftijden van de kinderen per groep;
f. het minimum aantal functionarissen dat per groep per dagdeel aanwezig zal zijn, alsmede een
afschrift van hun diploma's;
g. een afschrift van de aansprakelijkheids- en ongevallenpolis;
h. gegevens over de getroffen veiligheidsvoorzieningen;
i. het aantal m² werk-/speeloppervlakte per kind (binnen- en buitenruimte);
j. indien de houder een natuurlijk persoon is: een opgave van naam, adres en geboortedatum;
k. indien de houder een rechtspersoon is: een opgave van namen en adressen van de bestuursleden
en de statuten;
l. naam en adres van de contactpersoon.
Bij de aanvraag voor een verklaring op grond van deze verordening voor een houden van een
gastouderbureau dienen in ieder geval te worden overlegd:
a. het aantal functionarissen en een afschrift van hun diploma's;
b. een afschrift van de aansprakelijkheids- en ongevallenpolis;
c. een omschrijving van de eventuele overige vormen van dienstverlening die door/vanuit het
gastouderbureau verleend worden;
d. een afschrift van de overeenkomst met de gastouders;
e. indien de houder een natuurlijk persoon is: een opgave van naam, adres en geboortedatum;
f. indien de houder een rechtspersoon is: een opgave van namen en adressen van de bestuursleden
en de statuten;
g. naam en adres van de contactpersoon.
Artikel 7. Groepsgrootte en aantallen functionarissen.
Lid 1 en 2.
Voor de bepaling van de groepsgrootte en het aantal functionarissen wordt uitgegaan van het aantal feitelijk- aanwezige kinderen.
Artikel 11. Invloed functionarissen.
Voor functionarissen is in de CAO-Welzijn en in de Wet op de ondernemingsraden de
medezeggenschap van werknemers op het beleid van de werkgever geregeld.
Artikel 16. Toezicht.
Burgemeester en wethouders dragen het toezicht en de controle op naleving van deze verordening op
aan de GGD Zuidoost-Brabant.
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Bijlage 4 Kernpunten Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse opvang
Kernpunten van deze maatregel zien er als volgt uit:
Uitbreiding: gemeenten ontvangen voor de uitbreiding - ten opzichte van 31 december 1996(gespreid) ƒ 9.300,-- (was ƒ 8.000,--) per buitenschoolse opvangplaats (verdeling ƒ 2.300,--,
ƒ 3.500,-- en ƒ 3.500,-- per jaar) . Niet meegeteld mogen worden uitbreidingen na 31 december
1996 op basis van de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande
ouders 1996. Op basis van de vergelijking tussen de meting per 31 december 2000 en de meting
per 31 december 1996 (zogenaamde "nulmeting") zal worden berekend of, en in welke mate,
uitbreiding heeft plaatsgehad.
Teldatum: per 31 december 2000 wordt berekend hoeveel plaatsen in exploitatie zijn en een
vergelijk gemaakt met de nulmeting. Voor de plaatsen die niet gerealiseerd zijn, moet het
volledige bedrag van ƒ 9.300,-- per plaats worden teruggestort. Er zullen geen terugvorderingen
plaatsvinden wanneer op 31 december 2000 alle plaatsen in exploitatie zijn.
Criterium "in exploitatie zijn": het kabinet beoogt met deze stimuleringsmaatregel zo snel
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mogelijk uitbreiding te realiseren. De gemeenten hebben de volledige vrijheid om te beslissen
wanneer ze plaatsen in exploitatie brengen. Bij het begrip "in exploitatie zijn" gaat het niet om
het aantal kinderen of de bezetting, maar om de opvangplaatsen waarvoor uiterlijk 31 december
2000 ruimtelijke, organisatorische en personele voorzieningen zijn getroffen.
Vrij te besteden bedrag: gemeenten mogen de stimuleringsbijdrage gebruiken voor
exploitatiekosten, maar ook voor investeringskosten of om aanloopverliezen te dekken.
Geoormerkte uitkering: de bedragen voor deze stimuleringsmaatregel zijn tot het jaar 2000
geoormerkt voor het doel van de regeling.
Aanbieders: de exploitatie kan geschieden door een organisatie voor kinderopvang, een brede
welzijnsorganisatie, een school of een particulier. Voorwaarde is echter dat de regels van de
Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang en de daarop volgende gemeentelijke verordening
wordt gevolgd. In de toelichting op de stimuleringsmaatregel staat dat het voor de hand ligt
gebruik te maken van aanwezige faciliteiten van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.
De prijs per opvangplaats: de subsidie per opvangplaats van het Rijk is niet voldoende om de
volledige kostprijs te betalen. Naast bijdragen uit deze stimuleringsmaatregel staan meer
inkomstenbronnen ter beschikking. Zo zullen ouders meefinancieren in de vorm van een
ouderbijdrage. Ook zullen bedrijven die bedrijfsplaatsen huren een bijdrage leveren. Gemeenten
kunnen naast de rijksbijdrage, zelf incidentele of structurele middelen ter beschikking stellen. Al
deze bijdragen zullen ervoor moeten zorgen dat de totale kostprijs gedekt wordt.
Opvangplaats: een opvangplaats omvat tenminste een aanbod voor opvang na schooltijd en
gedurende een deel van de schoolvakanties. Het minimum is 1050 uren per jaar.

Bijlage 5 Inspraakreactie
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 1998 de concept-nota voor
inspraak vrijgegeven. Als onderdeel van de inspraakprocedure heeft de concept-nota met ingang van
6 november 1998 gedurende 4 weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis en bij de openbare
bibliotheek. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 1 inspraakreactie op het concept van oktober 1998.
In het kort gaan wij hieronder op deze reactie in.
Stichting Kinderopvang de Horizon
Reactie

Gemeentelijk commentaar

De Horizon is het in grote lijnen eens met de
inhoud van de nota. Met betrekking tot de

De reactie van de Horizon wordt meegenomen
bij de uitwerking van het beleidsvoornemen met

51

buitenschoolse opvang geeft men aan al
plaatsen hiervoor gerealiseerd te hebben. De
Horizon wil de buitenschoolse opvang in eigen
beheer verder uitbreiden. Een nieuwe
organisatie zou hierbij geen toegevoegde
waarde hebben.

betrekking tot een realisatieplan buitenschoolse
opvang. De reactie geeft derhalve geen
aanleiding om de nota aan te passen.
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