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Inleiding
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in de vergadering van januari 1999 de nota
“Kinderopvangbeleid gemeente Valkenswaard” vastgesteld. In deze beleidsnota is de gemeentelijke
visie over het te voeren beleid betreffende de kinderopvang, buitenschoolse opvang en
peuterspeelzaalwerk verwoord. Nadien hebben zich op alle terreinen veel ontwikkelingen voorgedaan.
Zo ook in het peuterspeelzaalwerk waarvoor de afgelopen jaren de aandacht is toegenomen. De
peuterspeelzaal komt steeds meer in beeld als voorschoolse educatieve voorziening en vervult in
toenemende mate een rol in het jeugdbeleid. Met name de huisvesting van de peuterspeelzalen en de
financiële situatie van het peuterspeelzaalwerk hebben het afgelopen jaar de nodige aandacht
gevraagd. In de Voorjaarsnota 2001 heeft dit geleid tot een aantal voorstellen op het gebied van
huisvesting en financiën. Dit is aanleiding geweest om de ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk
gebundeld in één notitie vast te leggen. Ook de financiële consequenties hiervan worden in beeld
gebracht.
In deze notitie wordt onder een peuterspeelzaal verstaan: een wijkgerichte voorziening waar kinderen
vanaf 2 jaar tot het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen maximaal 3 dagdelen per week
komen en die als basisfunctie heeft om de peuters te laten spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Op dit
moment zijn er in de gemeente Valkenswaard acht peuterspeelzalen. Hiervan vallen zeven zalen onder
de Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard (SPV) en één onder de Stichting Peuterspeelzaal Borkel
en Schaft (SPBS). In bijlage 1 is een kaart opgenomen van Valkenswaard met daarop de huidige
locaties van de peuterspeelzalen.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de huisvesting van de peuterspeelzalen. Hiervoor zijn prognoses
opgesteld die een beeld geven van de ontwikkeling van de groep 2 en 3-jarigen in onze gemeente. Op
basis hiervan is de behoefte aan peuterplaatsen en –groepen berekend. Vervolgens worden een aantal
planvoorstellen gedaan betreffende de toekomstige spreiding van de peuterspeelzalen in
Valkenswaard. Tevens komen de kwaliteitseisen voor de peuterspeelzalen aan bod. Hoofdstuk 2 staat
volledig in het teken van de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk. In hoofdstuk 3 worden de
financiële consequenties weergegeven van zowel de huisvesting als de subsidiëring van het
peuterspeelzaalwerk.
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1. Huisvesting
1.1 Inleiding
In de nota Kinderopvangbeleid gemeente Valkenswaard is bepaald dat peuterspeelzaalwerk als
basisfunctie spelen, ontwikkelen en ontmoeten heeft. Hiervoor zijn bepaalde voorwaarden nodig. In
dit hoofdstuk komen de aspecten aan de orde die te maken hebben met de huisvesting van de
peuterspeelzalen. Ten eerste is de situering en spreiding van de peuterspeelzalen van belang. Op basis
van prognoses wordt gekeken naar de gewenste spreiding van de peuterspeelzalen op de lange termijn
afgezet tegen de huidige locaties van de peuterspeelzalen. Daarnaast vraagt de basisfunctie om een
goede accommodatie die voldoet aan alle eisen op het gebied van oppervlakte, veiligheid en hygiëne.
1.2 Prognose
In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door Micro Pro een prognose opgesteld voor de
peuterspeelzalen. Deze lange-termijn prognose beslaat de periode 2002 t/m 2015 en heeft betrekking
op de 8 peuterspeelzalen in Valkenswaard. Het gaat hier om de groep 2 en 3-jarigen. De
peuterspeelzalen betrekken peuters uit drie kerngebieden in de gemeente Valkenswaard, te weten de
kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Als basis is een bevolkingsprognose
gehanteerd die is opgesteld ten behoeve van de onderwijsprognoses in de gemeente Valkenswaard. Op
basis van de herkomst van de peuters per kerngebied is een prognose gemaakt van het aantal te
verwachten peuterplaatsen zowel per kerngebied als per wijk voor de komende 15 jaren. Vervolgens
heeft op basis van het kengetal 18 peuterplaatsen per peutergroep een toerekening plaatsgevonden naar
de behoefte aan peutergroepen per wijk. In bijlage 2 is de notitie “Prognose peuterspeelzalen gemeente
Valkenswaard 2002 t/m 2015” opgenomen.
Voordat de prognoses aan bod komen wordt ingegaan op de grootte van de peutergroepen in
Valkenswaard.
1.2.1 Groepsgrootte
Een belangrijke voorwaarde voor het op een goede wijze invulling geven aan de basisfunctie van het
peuterspeelzaalwerk is de groepsgrootte. Tot op heden was het uitgangspunt 22 kinderen in een
peutergroep. Naast de basisfunctie heeft de peuterspeelzaal ook een plusfunctie in zich wat inhoudt dat
men zich richt op ontwikkelingsachterstanden. Het betreft hier een gerichte signalering en aanpak van
problemen bij kinderen en een gerichte ontwikkelingsstimulering waarbij voorschoolse programma’s
doelbewust ingezet worden. In 2001 en 2002 wordt de SchoolBegeleidingsDienst (SBD) te Eersel
ingezet voor deskundigheidsbevordering van de leidsters van de SPV ten behoeve van de plusfunctie.
Dit maakt onderdeel uit van de voorschoolse periode. In het belang van de ontwikkeling van het kind
zal het pedagogisch handelen op de basisschool goed moeten aansluiten bij het pedagogisch handelen
in de peuterspeelzaal. De SPV heeft hiervoor een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Duidelijk is dat
de groepsgrootte zodanig moet zijn dat het voor kinderen in de peuterleeftijd voldoende overzichtelijk
en vertrouwd is en stimuleert om contact met elkaar te maken. Ook moet de grootte de leidster in staat
stellen alle kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij hun spel en de contacten met andere
kinderen. Met een groepsgrootte van 22 peuters is het niet mogelijk om een goede uitvoering te geven
aan de bovengenoemde zaken. Een verkleining van de huidige groepsgrootte is dan ook noodzakelijk.
Het voorgaande past in de door de Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard reeds sinds enige jaren
ingezette professionalisering.
Er is geen wettelijk kader waarbinnen de groepsgrootte van de peuterspeelzalen is geregeld. Het BSJ
adviseert een groepsgrootte van 16 kinderen in navolging van de kinderopvang. De VNG adviseert
daarentegen een groepsgrootte van 18 kinderen omdat, ten opzichte van het kinderdagverblijf met een
maximale groepsgrootte van 16 kinderen, deze kinderen slechts gedurende een korte tijd de
peuterspeelzaal bezoeken. Beide adviezen tegen elkaar afgewogen wordt gekozen voor maximaal 18
kinderen per groep. Het uiteindelijke aantal kinderen in de groep is afhankelijk van het aantal m²
oppervlakte per spelend kind waarover de peuterspeelzaal kan beschikken. Bij de prognoses is dan ook
uitgegaan van een groepsgrootte van 18 kinderen. De SPBS heeft op dit moment, door het aanbod van
peuters, groepen met een grootte van 16 kinderen.
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De SPV gaat uit van groepen met maximaal 22 kinderen. Gelet op het natuurlijke verloop binnen de
peuterspeelzalen zou de verkleining van de groepen uiterlijk bij het begin van het schooljaar
2002/2003 een feit moeten kunnen zijn. Naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de
huisvesting van de peuters is de verdere invulling van de groepsgrootte-verkleining qua organisatie de
eigen verantwoordelijkheid van de stichtingen. Op de mogelijke financiële consequenties wordt nader
ingegaan in hoofdstuk 3.
1.2.2 Prognose basisgeneratie
Uit de ontwikkeling van de basisgeneratie 2-3 jarigen t/m 2015 blijkt dat er voor de totale gemeente
Valkenswaard er sprake is van een redelijk stabiele situatie. In 2002 zijn er in totaal 689 peuters
geprognoticeerd in 2008 nog 604 en in 2015 in totaal 607.
1.2.3 Prognose peuterplaatsen
Op basis van de herkomst van de peuters per kerngebied is een prognose gemaakt van het aantal te
verwachten peuterplaatsen per kerngebied en per wijk. Hierbij is uit gegaan van de huidige
belangstelling voor de peuterspeelzalen c.q. bereik van de peuterspeelzalen. In Valkenswaard is dit 67
%, in Dommelen 75% en in Borkel en Schaft 94%.
Tevens is bij de prognoses uitgegaan van een bezettingspercentage van 95%. Dit houdt in dat de
groepen gemiddeld voor 95% bezet zijn. Alhoewel gestreefd wordt naar een bezettingspercentage van
100% is gebleken dat dit in de praktijk niet haalbaar is. Uit de prognose van de peuterplaatsen blijkt
dat er een daling plaatsvindt van het aantal te verwachten peuterplaatsen van 516 in 2002, naar 449 in
2008 en weer een lichte stijging in 2015 tot 455 plaatsen.
1.2.4 Prognose peutergroepen
Op basis van de prognose van de peuterplaatsen is een prognose gemaakt van het aantal
peutergroepen. In totaal wordt er ten opzichte van de huidige 30 groepen een daling geprognosticeerd
van 28,6 groepen in 2002 naar 25,1 groepen in 2008 en 25,3 groepen in 2015.
1.3 Spreiding accommodaties
In deze paragraaf worden de planvoorstellen gedaan voor de lange termijn zodat de optimale
huisvestingssituatie voor de peuterspeelzalen ontstaat. Hierbij wordt aangesloten bij het Integrale
Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Valkenswaard (IHP). Hierbij geldt dat huisvestingsvoorzieningen permanent worden indien volgens de prognose blijkt dat de voorziening tenminste 15
jaren noodzakelijk is. Tijdelijke huisvestingsvoorzieningen worden gerealiseerd indien volgens de
bepaalde ruimtebehoefte blijkt dat de voorziening tenminste 4 jaren noodzakelijk is en indien een
voorziening minder dan 4 jaren noodzakelijk is dient een eventueel tekort zoveel als mogelijk binnen
de peuterspeelzalen opgevangen te worden.
Op basis van de prognose in 2015 is bekeken in welke wijken van de gemeente Valkenswaard
huisvesting van de peuterspeelzalen nodig is waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:
- Een peuterspeelzaal is een wijkgerichte voorziening. Voor de planvorming wordt aangesloten bij
het IHP waarin gekozen is voor het opdelen van de gemeente Valkenswaard in 5 planwijken. Als
wijken worden beschouwd Noord-Valkenswaard, Zuid-Valkenswaard, Oost-Valkenswaard,
Dommelen en Borkel en Schaft.
- De ligging van de peuterspeelzalen dient zodanig te zijn dat deze binnen een redelijke afstand van
de gebruikers te bereiken is. Om die reden dient in elke wijk tenminste één peuterspeelzaal
gevestigd te zijn zodat er sprake is van een goede spreiding en bereikbaarheid.
- Door de peuterspeelzalen in combinatie met scholen te brengen ontstaat de mogelijkheid dat er
vroegtijdige integratie plaatsvindt. Algemeen uitgangspunt is dat, waar mogelijk, een
peuterspeelzaal gehuisvest wordt in een basisschool. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik
gemaakt wordt van bestaande vrijstaande ruimtes in de scholen. Dit beleid moet niet als
voorwaarde beschouwd worden omdat op basis van andere argumenten gekozen kan worden voor
een afwijkende locatie die zich eveneens prima leent voor de vestiging van een peuterspeelzaal.
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Voor de volledigheid is in bijlage 3 een kaart opgenomen met daarin de huisvestingssituatie van de
basisscholen vanaf 2003. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk peuters de mogelijkheid te
bieden om een peuterspeelzaal te bezoeken. Basisscholen gaan er bijna als vanzelfsprekend van uit dat
kleuters de peuterspeelzaal bezocht hebben. De peuterspeelzaal speelt dan ook een belangrijke rol in
de voorschoolse periode van kinderen.
In onderstaand overzicht is te zien hoe het verloop is van de behoefte aan peutergroepen t/m 2015 per
wijk. Voor het totaal-overzicht wordt verwezen naar bijlage 4. Een peutergroep bestaat uit 18 peuters.
Iedere peuterspeelzaal biedt per week maximaal aan vier groepen huisvesting.
Jaar
Wijk
Noord-Valkenswaard
(Geenhoven en Het Gegraaf)
Oost-Valkenswaard (Turfbergnoord, Turfberg-zuid,
Buitengebied Valkenswaard)
Zuid-Valkenswaard (Centrum,
Hoge Akkers, Kerkakkers)
Totaal kern Valkenswaard
Kern Dommelen
Kern Borkel en Schaft
Totaal gemeente Valkenswaard

2002

2005

2010

2015

4,2

3,8

4,3

4,4

4,2

4,2

3,6

3,2

7,7

7,3

6,9

5,7

16,1
11,0
1,5
28,6

15,3
9,2
1,5
26

14,8
9,0
1,2
25

13,3
10,8
1,2
25,3

Een (geringe) overschrijding van het aantal groepen voor één peuterspeelzaal, betekent niet
automatisch dat er in die wijk een peuterspeelzaal bij moet komen. Dit betekent ook dat bij een
(gering) tekort er niet direct sprake is van sluiting van een peuterspeelzaal. Per wijk dient dit bekeken
te worden. Uiteraard spelen hierbij ook de effectiviteit en financiële consequenties een rol. Daarnaast
is er sprake van een lange-termijn prognose waarvan het niet ondenkbaar is dat deze de komende jaren
nog wijzigt. Hieronder volgen de planvoorstellen voor de peuterspeelzalen.
* Noord-Valkenswaard
- Conclusie
Op dit moment zijn de peuterspeelzalen Hummelhofje en Pipohuis gelegen in deze wijk en bieden
samen ruimte aan 8 groepen. Hummelhofje is gehuisvest in “De Hijskraan” en Pipohuis sinds medio
2000 in basisschool De Dorenhagen. De prognosecijfers geven aan dat de behoefte in 2015 4,4
groepen betreft. Dit betekent dat de behoefte aanzienlijk lager ligt dan het huidige aanbod. De zeer
geringe behoefte die er is aan meer dan vier groepen en dus één peuterspeelzaal is in dit geval niet
voldoende hiervoor twee peuterspeelzalen in deze wijk te handhaven. De aanwezigheid van twee
peuterspeelzalen in deze wijk is dan ook niet haalbaar.
- Planvoorstel
Zoals hierboven beschreven is Pipohuis verhuisd van Carolus naar basisschool De Dorenhagen. Er is
toen gekozen voor deze locatie omdat vanaf 2003 er zich een concentratie bevindt van drie
basisscholen. Daarmee is ook geanticipeerd op het feit dat basisschool Het Gegraaf gesloten wordt. In
het IHP is weergegeven dat basisschool Het Gegraaf in het belang van de kwaliteit van het onderwijs
fuseert met basisschool Valkenhaghe. Hierop vooruitlopend kiezen ouders nu al voor een
peuterspeelzaal in of nabij de toekomstige basisschool. Dit heeft inmiddels al geleid tot een leegloop
bij peuterspeelzaal Hummelhofje. Gelet op het voorgaande is de keuze voor handhaving van
peuterspeelzaal Pipohuis in deze wijk een logische. Dit betekent dat peuterspeelzaal Hummelhofje
gesloten dient te worden.
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* Oost-Valkenswaard
- Conclusie
In deze wijk bevindt zich peuterspeelzaal Duimelot die gehuisvest is in basisschool De Smelen. De
prognosecijfers geven aan dat in 2015 er behoefte is aan 3,2 groepen en als zodanig passende
huisvesting biedt.
- Planvoorstel
In deze wijk wordt voldaan aan het uitgangspunt dat de peuterspeelzaal in een school gehuisvest is
waardoor de huidige situatie gehandhaafd kan worden.
* Zuid-Valkenswaard
- Conclusie
In deze wijk bevindt zich op dit moment één peuterspeelzaal, te weten Zoef-Zoef. Deze is gehuisvest
in verzorgingstehuis Kempenhof. In 2005 is er behoefte aan ruimte voor 7,3 groepen en in 2015 voor
5,7 peutergroepen. Dit betekent dat de behoefte aanzienlijk hoger ligt dat het huidige aanbod. Het is
dus niet mogelijk om een groot deel van de peuters in de eigen wijk een peuterspeelzaal te laten
bezoeken. Duidelijk is dan ook dat er in deze wijk één peuterspeelzaal bij moet komen.
- Planvoorstel
Zoef-Zoef zal eind 2001 de nieuwe huisvesting in Kempenhof kunnen betrekken. Er is destijds
gekozen voor handhaving van deze peuterspeelzaal in het verzorgingstehuis vanwege de positieve
effecten die beide instellingen op elkaar hebben. De nieuwe peuterspeelzaal in deze wijk kan gelet op
de uitgangspunten van huisvesting van peuterspeelzalen gevestigd worden in een basisschool. Hierbij
dient dan zoveel als mogelijk gebruik gemaakt te worden van vrijstaande bestaande ruimtes. In het
IHP is reeds uitgegaan van vestiging van een peuterspeelzaal en een ruimte voor buitenschoolse
opvang in de toekomstige locatie van basisschool Het Smelleken aan de Emmalaan.
Een andere optie voor de nieuwe peuterspeelzaal is de toekomstige locatie van basisschool St.
Nicolaas/St. Jan aan de Kromstraat. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in Het Smelleken is de
eventuele vestiging van een peuterspeelzaal gelijktijdig met de nieuwbouw/verbouw van de St.
Nicolaas/St. Jan een goede optie. In de Voorjaarsnota 2001 en concept-begroting 2002 is al
geanticipeerd op deze nieuwe vestiging van een peuterspeelzaal middels de opname van een bedrag
van ƒ 475.000,--.
* Dommelen
- Conclusie
In Dommelen bevinden zich momenteel drie peuterspeelzalen, te weten Kiekeboe, Olke Bolke en ’t
Schuurke. Deze zijn allen gevestigd aan de Hovenierwei. Uit de prognoses blijkt dat er in 2015
behoefte is aan 10,8 peutergroepen en derhalve drie peuterspeelzalen.
- Planvoorstel
In de raadsvergadering van juni 2001 is het besluit genomen om De Boerderij waarin Kiekeboe en
Olke Bolke gehuisvest zijn te renoveren. Peuterspeelzaal ’t Schuurke dient gehandhaafd te blijven.
* Borkel en Schaft
- Conclusie
In Borkel en Schaft bevindt zich momenteel één peuterspeelzaal, te weten: Borkellijntje. Deze is
gevestigd in het voormalige kruisgebouw naast de basisschool. De prognose wijst uit dat in 2015 er
behoefte is aan twee groepen. Alhoewel er sprake is van een onderbezetting, zowel nu als in de
toekomst, is het niet aan de orde om deze peuterspeelzaal te sluiten. De kinderen in Borkel en Schaft
moeten ook de mogelijkheid hebben om een peuterspeelzaal te bezoeken voordat ze naar de
basisschool gaan. Gelet op de ligging naast de basisschool is dit een geschikte locatie.
- Planvoorstel
Handhaven van Borkellijntje in Borkel en Schaft en deze integreren in het nieuw te ontwikkelen
dorpshuis.
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1.4 Kwaliteitseisen
Naast een goede spreiding vraagt de basisfunctie van de peuterspeelzalen om een geschikte
accommodatie. In feite hebben de peuterspeelzalen drie soorten gebruikers die elk hun eigen eisen
stellen aan de kwaliteit: kinderen, leidsters en ouders. Voor kinderen is belangrijk dat ze zich
vertrouwd voelen en dat hun omgeving voldoende stimulansen biedt voor een goede ontwikkeling.
Voor leidsters is het van belang dat ze hun werk op een goede en gezonde manier kunnen verrichten,
voor ouders dat ze hun kind vertrouwd weten en dat de peuterspeelzaal voldoet aan hun verwachtingen
ten aan zien van veiligheid en hygiëne. Het gebouw, de buitenruimte en de inrichting zullen moeten
voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden.
Binnen de sector peuterspeelzaalwerk zijn er landelijk nog geen wettelijke kwaliteitseisen vastgesteld.
Ook is in 1997 de keuze gemaakt om de Kwaliteitsverordening Kinderopvang gemeente
Valkenswaard niet van toepassing te verklaren op de peuterspeelzalen. Ondanks de verschillen die er
zijn tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang hebben ze gemeen dat jonge kinderen in
groepsverband in een stimulerende omgeving worden opgevangen. Dit heeft ertoe geleid dat samen
met de Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard gekeken is naar de kwaliteitseisen voor
peuterspeelzaalwerk. Hierbij zijn de “Kwaliteitsnormen voor accommodaties in de kinderopvang” van
het VOG als uitgangspunt genomen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de minimale en
standaard-eisen. De minimale eisen zijn normen waaraan een bestaande peuterspeelzaal in elk geval
moet voldoen. Deze normen zijn beperkt gehouden om te voorkomen dat bestaande peuterspeelzalen
die opgericht zijn op basis van eerder geldende normen voor zeer ingrijpende en kostbare
aanpassingen komen te staan. De standaard-eisen zijn normen die gelden voor nieuw te
bouwen/verbouwen peuterspeelzalen. Hierin zijn onder andere normen opgenomen die gebaseerd zijn
op het Bouwbesluit en de Arbo-wet en op de veranderde inzichten uit de praktijk.
Een overzicht van de minimale eisen is opgenomen in bijlage 5 en van de standaard-eisen in bijlage 6.
Deze eisen zijn dan ook van toepassing op de peuterspeelzalen in Valkenswaard. Na de vaststelling
van deze eisen zullen de accommodaties gecontroleerd worden op deze eisen. Op dit moment worden
alle peuterspeelzalen in de gemeente Valkenswaard één keer in de twee jaar gecontroleerd door de
GGD op de zogenaamde technische hygiëne van de accommodatie en de veiligheidsaspecten.
1.5 Kwaliteit van de peuterspeelzalen in Valkenswaard
De laatste tijd is al hard gewerkt om de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren. Hieronder is
weergegeven wat de kwaliteit is van de huidige peuterspeelzalen en waar er nog verbeteringen moeten
worden aangebracht.
* Valkenswaard
- Pipohuis is sinds augustus 2000 gehuisvest in basisschool De Dorenhagen. Deze accommodatie
voldoet aan de standaard-kwaliteitseisen.
- Zoef-Zoef: de nieuwe accommodatie van Zoef-Zoef in verzorgingstehuis Kempenhof zal aan alle
standaard-kwaliteitseisen voldoen.
- Duimelot: er is inventarisatie gemaakt welke zaken verbeterd moeten worden om deze zaal te laten
voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Uit de inventarisatie, bijgevoegd in bijlage 7, blijkt dat
hiervoor een bedrag van ƒ 54.000,-- nodig is.
- Nieuwe peuterspeelzaal in Zuid-Valkenswaard: deze nieuwe zaal moet uiteraard voldoen aan de
standaard-kwaliteitseisen.
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* Dommelen
- Kiekeboe en Olke Bolke: in de raadsvergadering van juni 2001 is vastgesteld dat de Boerderij
waar deze peuterspeelzalen in gehuisvest zijn gerenoveerd wordt. De kosten hiervoor zijn geraamd
op ƒ 950.000,--. Deze zalen voldoen daarmee zoveel als mogelijk aan de standaardkwaliteitseisen.
- ’t Schuurke: er is een inventarisatie gemaakt welke zaken verbeterd moeten worden (zie bijlage 8).
Hieruit blijkt dat een bedrag van ƒ 86.000,-- benodigd is om de zaal aan de minimale
kwaliteitseisen aan te passen.
* Borkel en Schaft
- Borkellijntje: de accommodatie van peuterspeelzaal wordt meegenomen in de ontwikkeling van
het nieuwe dorpshuis in Borkel en Schaft. Duidelijk is dat de huidige accommodatie niet voldoet
aan de minimale kwaliteitseisen.
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2. Subsidiëring peuterspeelzaalwerk
2.1 Inleiding
De SPV beheert en exploiteert zeven peuterspeelzalen in Valkenswaard en Dommelen en de SPBS één
peuterspeelzaal in Borkel en Schaft. De SPV streeft naar een professionalisering van het
peuterspeelzaalwerk en heeft destijds de keuze gemaakt met betaalde beroepskrachten te gaan werken.
In Borkel en Schaft wordt gewerkt met vrijwilligsters voor de groep. Beide stichtingen ontvangen
jaarlijks een vaste subsidie van de gemeente. In onderstaande tabel zijn de kengetallen per stichting
aangegeven.
Instelling
Onderwerp
Aantal kinderen per groep
Aantal groepen
Aantal peuters
Aantal accommodaties
Gemeentelijke subsidie 2001
Ouderbijdrage per maand
Aantal hoofdleidsters
Aantal betaalde leidsters
Aantal vrijwilligsters

Stichting Peuterspeelzalen
Valkenswaard
22 (max.)
27
459
7
Fl. 202.821,-Fl. 65,-- (inkomensafhankelijk)
7
42
15

Stichting Peuterspeelzaal Borkel
en Schaft
16
2
32
1
Fl. 5.335,-Fl. 48,-- (ƒ 6,-- per dagdeel)
1
6

In bijlage 9 is een overzicht opgenomen met daarin een specificering van de gemeentelijke subsidie.
De financiële situatie van de peuterspeelzalen staat op dit moment onder druk door de ontwikkelingen
rondom de CAO-welzijn. Dit is niet van toepassing op de SPBS omdat deze niet werkt met betaalde
leidsters. In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de subsidiëring betreffende het verkleinen van de
groepsgrootte. Daarna komen de CAO-welzijn en de landelijke ontwikkelingen aan de orde. Er wordt
afgesloten met de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk.
2.2 Groepsgrootte-verkleining
Bij het terugbrengen van de groepsgrootte van 22 naar 18 peuters moet niet naar één peuterspeelzaal
gekeken worden maar naar de totale beschikbare capaciteit van de peuterspeelzalen. Uit de prognose,
waar uitgegaan wordt van 18 peuters per groep, blijkt dat het mogelijk is om alle peuters te plaatsen
binnen de huidige capaciteit van de peuterspeelzalen. In de kern Valkenswaard zijn er in totaal 16
groepen beschikbaar welke verdeeld zijn over vier peuterspeelzalen. De prognose laat zien dat in 2001
er 14,8 bezet zullen zijn. In de kern Dommelen zijn er in totaal 12 groepen beschikbaar welke verdeeld
zijn over drie peuterspeelzalen. Hier laat de prognose zien dat er in 2001 10,7 groepen bezet zijn. In
Borkel en Schaft zijn er in totaal 4 groepen beschikbaar in één peuterspeelzaal. In 2001 zijn er 1,7
groepen bezet volgens de prognose.
Uit het bovenstaande blijkt dat er geen sprake is van een inkomstenderving voor beide stichtingen
doordat ze niet alle peuters zouden kunnen plaatsen. Dit betekent dat de groepsgrootte-verkleining
geen financiële consequenties heeft en derhalve ook geen gevolgen voor de subsidiëring van het
peuterspeelzaalwerk.
2.3 CAO-welzijn
Sinds 1999 is de CAO-welzijn algemeen verbindend verklaard voor het professioneel
peuterspeelzaalwerk. Hierbij werd een specifieke salarisregeling voor zelfstandige peuterspeelzalen
van kracht. De vaste leidsters van de SPV worden sinds 1999 betaald volgens de CAO-welzijn.
Voorheen kregen zij een aanzienlijk lager salaris (minimumloon). Door de invoering van de CAO
wordt de SPV geconfronteerd met een jaarlijkse stijging van de personeelskosten die meer is dan de
gewone indexering.
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Volgens de “overgangsbepaling salariëring peuterspeelzaalleidsters” doorlopen alle leidsters die voor
1 januari 2000 werkzaam zijn het volgende traject:
1998: schaal 5
1999: schaal 7
2000: schaal 9
2001: schaal 11
2002 e.v.: +1 tot maximum schaal 19
Deze bepalingen samen met de reguliere CAO-loonstijgingen hebben ervoor gezorgd dat de SPV in
financiële problemen komt. In 1999 en 2000 is de stichting actief bezig geweest om het tekort zelf te
dekken. Zo heeft men aan de uitgavenkant gekozen voor de sluiting van groep 3 van het Hummelhofje
en zijn collectieve vrije dagen ingevoerd.
Aan de inkomstenkant heeft men een jaarlijkse indexering van de ouderbijdragen doorgevoerd, een
zeer strak beleid gevoerd t.a.v. slechte betalers en aan fondsenwerving gedaan (zonder positief
resultaat). Een door de SPV uitgevoerde analyse van de ouderbijdrage laat zien dat een verhoging geen
optie is omdat op dit moment Valkenswaard, samen met Eindhoven, al een van de hoogste
ouderbijdrage heeft in de regio (zie bijlage 10).
De SPV heeft een notitie aan de gemeente overhandigd waarin aangegeven wordt dat men door wil
gaan op de professionele weg die twee jaar geleden ingeslagen is. Op basis hiervan verzoekt men om
een extra subsidie van ƒ 56.000,-- voor 2001 en voor 2002 een extra bedrag van ƒ 65.000,-- waarmee
het totale tekort van de stichting opgelost wordt. De SPV gaat ervan uit dat vanaf 2003 middels de
Wet basisvoorziening kinderopvang middelen via het Rijk naar de gemeente en vervolgens aan de
peuterspeelzalen ter beschikking komen.
2.4 Landelijke ontwikkelingen
De laatste jaren is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor het peuterspeelzaalwerk
toegenomen. De landelijke overheid heeft zich echter zeer terughoudend opgesteld. Het
peuterspeelzaalbeleid is immers gedecentraliseerd en de gemeenten zijn verantwoordelijk. De
aandacht van de landelijke overheid richt zich met name op de kinderopvang en buitenschoolse
opvang. In juni 2000 is de Hoofdlijnennotitie Wet basisvoorziening kinderopvang uitgekomen. Hierin
is het volgende bepaald: “Peuterspeelzaalwerk valt gezien de verschillen in met name de financiering,
doelstelling en doelgroep(en) vooralsnog niet onder de reikwijdte van de nieuwe wet. Afhankelijk van
de ontwikkelingen kan worden overwogen om – eventueel bepaalde aspecten zoals toegankelijkheid,
kwaliteit en toezicht op het peuterspeelzaalwerk – in de toekomst wel in de wet op te nemen”.
In december 2000 is door de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BoinK), de VNG
en de VOG (ondernemersorganisatie voor welzijn, hulpverlening en opvang) en de Branchevereniging
Ondernemers in de Kinderopvang een reactie geformuleerd op de Hoofdlijnennotitie. Wat betreft het
peuterspeelzaalwerk is hierover het volgende aangegeven: “In de notitie is weinig aandacht voor de
noodzakelijke positionering en professionalisering van de peuterspeelzalen. Dit ondanks alle politieke
aandacht voor de peuterspeelzalen en alle investeringen die gedaan worden in de voorschoolse
opvang.
Tot onze spijt twijfelt het Kabinet nog aan het stellen van basiskwaliteitseisen aan een voorziening die
door meer dan 200.000 kinderen uit alle lagen van de bevolking wordt bezocht. Naar onze mening zou
juist met het stellen van kwaliteitseisen een eerste stap gezet kunnen worden in een traject van verdere
professionalisering en samenhangend beleid. Vervolgens dient in samenhang met de afspraken die in
het kader van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) worden gemaakt, het Kabinet spoedig uiteen
te zetten op welke wijze en met welk kader zij de verdere positionering van de peuterspeelzalen ter
hand wenst te nemen”.
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In de meest recente versie van de tekst van de Wbk (1 juni 2001) staat geschreven: “Het kabinet
onderkent dat het voor de verdere ontwikkeling van de peuterspeelzalen van belang kan zijn om
bepaalde aspecten zoals toegankelijkheid, kwaliteit en toezicht wettelijk te regelen. Gezien de
verschillen in met name de financiering, doelstelling en gebruik tussen peuterspeelzalen en
kinderopvang valt het peuterspeelzaalwerk op dit moment niet onder de reikwijdte van de nieuwe wet.
De planning is erop gericht om de Tweede Kamer in het najaar van 2001 te informeren over de
resultaten van het onderzoek en het kabinetsstandpunt van het peuterspeelzaalwerk”. In het najaar van
2001 zal hiervoor door staatssecretaris Vliegenthart een beleidsbrief gestuurd worden naar de Tweede
Kamer over de toekomstige positionering van het peuterspeelzaalwerk met daarbij een financiële
ondersteuning.
Door allerlei belangenverenigingen wordt er op dit moment hard aan gewerkt om het
peuterspeelzaalwerk met de daarbij behorende financiën toch in de Wbk te laten opnemen of op een
andere manier wettelijk te regelen. Zo heeft het VOG in juli 2001, vooruitlopend op de beleidsbrief,
een brief gestuurd naar de staatssecretaris met daarin haar visie over de toekomstige positionering van
het peuterspeelzaalwerk betreffende de functie van een peuterspeelzaal, de kwaliteit, een beleidskader
en een stimuleringsregeling.
2.5 Subsidiëring
In de nota Kinderopvangbeleid is de eerste stap gezet naar een erkenning van het peuterspeelzaalwerk.
Dit vloeit met name voort uit de rol die het peuterspeelzaalwerk heeft in het integrale jeugdbeleid. Dit
houdt in dat niet alleen invulling gegeven wordt aan de basisfunctie maar ook aandacht besteed wordt
aan de plusfunctie die het peuterspeelzaalwerk in zich heeft. De plusfunctie betreft een gerichte
signalering en aanpak van problemen bij kinderen en gerichte ontwikkelingsstimulering waarbij
voorschoolse programma’s doelbewust ingezet worden. Dit dient dan te gebeuren in samenwerking
met de basisscholen. Om dit alles vorm te geven is een professionele organisatie onontbeerlijk en we
ondersteunen dan ook de professionele weg die door de SPV ingeslagen is. Om de plusfunctie op een
goede wijze te kunnen uitvoeren wordt met gemeentelijke middelen een cursus aan alle
peuterspeelzaalleidsters gegeven door de Schoolbegeleidingsdienst te Eersel. Het doel van deze cursus
is tweeledig, namelijk:
1. Het verder ontwikkelen van pedagogische vaardigheden in de communicatie en interactie met
peuters, om initiatieven van peuters gerichter te leren volgen en te activeren.
2. Het volgens een bepaalde systematiek kunnen signaleren van problemen, het kunnen uitvoeren
van een probleemverkenning en het kunnen uitvoeren van gerichte handelingssuggesties.
Op dit moment worden de salarissen van zeven hoofdleidsters voor 25% gesubsidieerd welk bedrag
vanaf 2000 vastligt in een budget voor de basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast worden
de salarissen van de twee professionele krachten, te weten de coördinator en de administrateur volledig
gesubsidieerd. Hieruit blijkt dat de salarissen van de leidsters geen onderdeel uitmaken van de
structurele subsidie van de gemeente (m.u.v. gedeelte basisfunctie). Ook op dit moment is dat nog het
uitgangspunt. Wij onderschrijven echter het probleem van de SPV dat het niet mogelijk is om de
financiële consequenties van de CAO-welzijn binnen de huidige exploitatie op te vangen. Een
verhoging van de ouderbijdrage wordt hierbij door de gemeente eveneens niet voorgestaan.
Gemeentelijke ondersteuning hierbij is dan ook onmisbaar. Gelet op het gemeentelijk beleid voor
peuterspeelzalen is de vraag van de SPV voor een extra subsidie legitiem en willen wij hieraan gehoor
geven.
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Gelet op de verwachting die er bestaat dat het Rijk het peuterspeelzaalwerk financieel gaat
ondersteunen is een overbruggingssubsidie voor dit moment een passende oplossing voor de financiële
problemen van de SPV. Al in 2000 had de SPV een verlies van ƒ 24.200,-- welke door hen ten laste is
gebracht van de algemene reserve. In 2001 wordt het verlies geraamd op ƒ 56.000,-- en in 2002 op
ƒ 65.000,--. Deze tekorten vloeien voort uit de verhoging van de loonkosten op basis van de CAOwelzijn vanaf 1999. In de Voorjaarsnota 2001 is reeds rekening gehouden met deze tekorten. Om er
zorg voor te dragen dat de SPV in ieder geval tot 2003 op een goede wijze kan blijven functioneren is
het noodzakelijk dat de gemeente Valkenswaard het tekort over 2001 van ƒ 56.000,-- en in 2002 van
ƒ 65.000,-- overbrugt. Vanaf 2003 kan voorlopig als standpunt worden gehanteerd dat dan een
bijdrage van het Rijk voor het peuterspeelzaalwerk verwacht wordt.
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3. Financiële consequenties
In dit hoofdstuk komen de financiële consequenties aan de orde van zowel de huisvesting als van de
subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk. Deze zijn weergegeven in onderstaand overzicht.
Onderwerp

Financiële consequentie

Structureel/ Concept-begroting
incidenteel 2002

•
-

Fl. 475.000,-- (€ 215.000,--)

Incidenteel

Ja

Fl. 86.000,-- (€ 39.026,--)

Incidenteel

Nee

Fl. 54.000,-- (€ 24.504,--)

Incidenteel

Nee

Fl. 56.000,-Fl. 65.000,-- (€ 29.500,--)

Incidenteel
Incidenteel

Ja
Ja

•
-

Huisvesting
Nieuwe peuterspeelzaal ZuidValkenswaard
Kwaliteitsverbetering
peuterspeelzaal ’t Schuurke
Kwaliteitsverbetering
peuterspeelzaal Duimelot
Subsidiëring
Overbrugging CAO-welzijn 2001
Overbrugging CAO-welzijn 2002

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de benodigde ruimte voor basisschool Het Smelleken
in de locatie aan de Emmalaan. Mocht blijken dat vestiging van een nieuwe peuterspeelzaal hier niet
mogelijk is, is nieuwbouw bij de basisschool St. Jan/St. Nicolaas een goede optie. Zoals uit
bovenstaand overzicht blijkt is in het investeringsprogramma van de concept-begroting 2002 een
bedrag van ƒ 475.000,-- opgenomen voor een nieuwe peuterspeelzaal in Zuid-Valkenswaard. Indien
blijkt dat vestiging in de nieuwe locatie van Het Smelleken tot de mogelijkheden behoort zal de
investering lager uitvallen. De financiële consequenties van de kwaliteitsverbetering van de
peuterspeelzalen ’t Schuurke en Duimelot worden ter integrale afweging meegenomen in de
Voorjaarsnota 2002 ten behoeve van de begroting 2003. De overbrugging van de CAO-Welzijn in
2001 is meegenomen in het investeringsprogramma behorende bij de Voorjaarsnota 2001 en de
overbrugging in 2002 in de concept-begroting 2002.
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