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Geachte mevrouw Jacobs,
In uw brief dd. 10 januari 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde - een vraag (of een aantal vragen) omtrent de subsidietoekenning peuterspeelzalen.
1) Is tijdens de voorbesprekingen met de Stichting Peuterspeelzalen aangegeven dat de
bezuiniging van 10% op de professionele instellingen niet zou gelden voor de Stichting
Peuterspeelzalen ?
In een ambtelijk overleg is aangegeven dat de Peuterspeelzalen waarschijnlijk niet te
maken zouden krijgen met de 10% bezuiniging.
2. Zijn dergelijke uitlatingen opgenomen in gespreksnotities?
Nee, deze uitlatingen zijn niet opgenomen in gemeentelijke gespreksnotities. De enige
gespreksnotitie zijn de notities van 10 februari en 8 april 2010 waarin nog wordt
gesproken over de wijze waarop de bezuiniging gestalte zou kunnen krijgen, zie bijlage.
3. Indien ambtelijk dergelijke toezeggingen gedaan zijn, kunt u dan aangeven op grond
waarvan ambtenaren deze uitspraken gedaan hebben? Acht uw college zich gebonden
aan dergelijke ambtelijke uitspraken? Zo ja, bent u dan bereid een correctie op de
subsidie te overwegen, zo nee, hoe denkt u dan in de toekomst te voorkomen dat
dergelijke uitspraken gedaan worden?
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In een ambtelijk overleg is aangegeven dat de Peuterspeelzalen waarschijnlijk niet te
maken zouden krijgen met de 10% bezuiniging, omdat de Peuterspeelzalen werkt voor
de doelgroep jeugd. In de raadscommissie is namelijk zoals u zult weten aangegeven dat
op de instellingen die voor jeugd werken niet bezuinigd zou worden. Wij achten ons
natuurlijk gebonden aan de kaders zoals aangegeven door de raad. Rekenmg houdend
met de ontwikkelingen op dit beleidsterrein die zich inmiddels hebben voorgedaan
(uitstel wijziging ouderbijdrage en middelen wet Oké) zal door het college nagegaan
worden of de doorgerekende bezuiniging van 10% opgevangen kan worden door de
peuterspeelzalen, dan wel dat er in de nota kaders een correctie op de doorgevoerde
bezuiniging moet plaatsvinden.
4. Bij een aantal professionele instellingen zoals Hofnar, Draaikolk is de bezuiniging
uiteindelijk toegepast op de "beïnvloedbare" kosten. Is dit eveneens het geval bij de
peuterspeelzalen? Kunt u aangeven hoe u tot het bezuinigingsbedrag bij de Stichting
Peuterspeelzalen gekomen bent?
Het uitgangspunt voor bezuiniging was het subsidiebedrag 2010. Het subsidiebedrag
2010 is € 316.900,- minus 10% = € 31.700 = € 292.375,-. Er is hierbij geen onderscheid
gemaakt in huisvestingssubsidie en exploitatiesubsidie.
5. Voor de Stichting Peuterspeelzalen komt de bezuiniging als een onaangename
verrassing gelet op de eerdere ambtelijke uitspraken. De Stichting kan in de problemen
komen omdat op basis van de eerdere uitspraken al verplichtingen aangegaan zijn. Bent
u bereid met de Stichting hieromtrent in overleg te treden en deze problemen op te
lossen?
Volgens de peuterspeelzalen zouden de landelijk verplicht gestelde verhoging van de
ouderbijdragen opgevangen gaan worden door het beschikbare eigen vermogen. Deze
verhoging van ouderbijdragen is uitgesteld. Daarnaast heeft de Stichting zoals u weet
middelen ontvangen ter uitvoering van de Wet Oké. Wij zijn geregeld in overleg met de
Stichting. Hierbij is het financiële kader een vast onderwerp van gesprek.
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Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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RAPPORTAGE GESPREKKEN MET PROFESSIONELE INSTELLINGEN INZAKE DE VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN
Gesprek met (instelling): Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard
Gesprekspartners: Anita Groenendijk en Hermien Staals/ Kaj Doorten resp. John van der Horst
Datum: 10 februari en 8 april 2010
Samenvatting inhoud gesprek: De discussie is gevoerd of peuterwerk een wettelijke taak is. De stichting is van mening, dat dit zo is
terwijl de VNG op onze vraag heeft aangegeven, dat het geen wettelijke taak is maar dat het van belang is dat het peuterwerk voldoet
aan de kwaliteitseisen die hieraan zijn gesteld. Deze kwaliteitseisen worden met ingang van 1 augustus 2010 ondergebracht in de Wet
Oké, waarvan in ieder geval deel uitmaakt dat er voor doelgroepkinderen een specifiek programma wordt aangeboden. Om aan deze
kwaliteitseisen te voldoen heeft de gemeente in de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 55.818,-. De stichting heeft op ons
verzoek een voorstel voor de besteding van deze middelen gemaakt. Hoewel wij in de veronderstelling waren dat er al afdoende scholing
had plaatsgehad (m.u.v. 2 personeelsleden) en al aanbod aanwezig was voor taalachterstanden blijkt hierin toch nog een inhaalslag te
moeten worden gedaan. Conclusie zou kunnen zijn dat er geen gelden resteren van deze extra uitkering.
Voor de overige middelen kan er wellicht bezuinigd worden temeer omdat het aantal kinderen afneemt, zo blijkt uit de jaarstukken van
2009 ten opzichte van 2008 (310 in 2008 t.o.v. 275 in 2009). Bezuinigingen bij SPV houdt altijd in dat er bezuinigd gaat/moet worden op
personeel omdat de subsidiëring voor het overgrote deel bestaat uit personeelslasten. Minder kinderen leiden uiteindelijk tot minder
groepen en dus tot minder personeelslasten.
Voor 2011 zou naar verwachting de bezuiniging in ieder geval gehaald moeten kunnen worden omdat SPV momenteel een eigen
vermogen heeft van € 73.199,-.
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