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1. Doelstellingen gemeente











Het realiseren van een educatief, ontwikkelingsgericht aanbod voor alle peuters in de
stad realiseren;
maximaal bereiken van peuters en met name doelgroeppeuters in de stad;
het realiseren van maximaal leer-, ontwikkelings- en sociaal rendement voor
deelnemende peuters realiseren;
peuters van wie de ouders geen tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst
(niet-WKO kinderen) laten deelnemen aan een voorschoolse voorziening
(peuterarrangement);
integratie bevorderen (segregatie tegengaan), stimuleren van het mengen van wel en
niet doelgroeppeuters en van wel en niet ‘wet kinderopvang’-kinderen;
zorgen dat peuterarrangementen een herkenbaar, uniform en kwalitatief hoogwaardig
product zijn in de stad;
zorgen voor een optimale aansluiting van de peutervoorziening bij het basisonderwijs;
een laagdrempelige peutervoorziening realiseren op redelijke loopafstand voor ouder
en kind;
vroegtijdig signaleren van peuters met een extra ondersteuningsbehoefte en zorgen
voor adequaat aanbod.

De subsidieregeling moet het mogelijk maken bovenstaande maatschappelijke
doelstellingen te realiseren. Dit betekent dat de subsidie:
 kostendekkend moet zijn voor de kinderopvangorganisatie;
 de intensievere begeleiding voor doelgroeppeuters en peuters met een extra
ondersteuningsbehoefte realiseerbaar moet maken;
 laagdrempelige toegang voor doelgroeppeuters in de eigen wijken mogelijk moet
maken (uitzonderingen daargelaten).

2. Subsidieregeling
Deze subsidieregeling geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
De regeling is alleen in uitzonderingsgevallen tussentijds aan te passen door de gemeente.
Er is een jaarlijks evaluatiemoment.
In bovengenoemde periode gelden de volgende uitgangspunten:
1. Het peuterarrangement is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die woonachtig zijn in de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Plaatsing vóór de 2,5 jaar op een peuterarrangement of
dreumesgroep is uitsluitend mogelijk met een verzoek hiervoor van de GGD, Sociaal
wijkteam en/of gemeente. Kinderen met een verzoek krijgen voorrang op de wachtlijst,
zodat zij tijdig kunnen starten. Verlenging van een plaatsing na de 4 e verjaardag is
alleen mogelijk met een verzoek van de Vliegende Brigade/De Meierij. Of tot
kerstvakantie voor kinderen die geboren zijn in december of tot de zomervakantie voor
kinderen die geboren zijn in mei, juni of juli.
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2. Het aantal dagdelen per week voor een peuterarrangement varieert van 2 (reguliere
locaties) tot 4 (VVE-locaties), waarbij het aantal uren per week is vastgesteld op 7 voor
reguliere locaties (2 ochtenden) en minimaal 10 en maximaal 14 voor VVE-locaties. Het
peuterarrangement en de dreumesgroep worden alleen tijdens schoolweken
aangeboden gedurende 40 weken per jaar.
3. Op verzoek van de gemeente kunnen kinderen waarvoor zorg is op reguliere, niet-VVE
locaties 2 extra dagdelen geplaatst worden en worden de kosten voor deze extra
dagdelen via subsidie vergoed. Als een peuter onder de WKO valt, moet door ouder
wel aanvullend kinderopvangtoeslag voor deze extra uren aangevraagd worden.
Ouders hoeven echter de eigen bijdrage voor deze extra uren niet te betalen;
kinderopvangorganisaties kunnen deze eigen bijdrage periodiek facturen aan
SSPOH/Compas en ontvangen van ouders de kinderopvangtoeslag.
4. Vanaf 2018 wordt de subsidie verstrekt op basis van kindgebonden financiering. Voor
2018 bedraagt het maximale te vergoeden uurtarief voor peuterarrangementen € 9,51.
Het maximaal toegestane aantal uren bedraagt standaard 7 uur en maximaal 14 uur op
VVE-locaties of voor kinderen die op verzoek van gemeente/GGD een extra plaatsing
op een reguliere locatie hebben. Als een peuter geplaatst is voor meer uren dan
maximaal toegestaan, dan vergoedt de gemeente voor de uren boven het maximum
geen subsidie.
De subsidievergoeding wordt als volgt berekent:
 Voor kinderen die onder de WKO vallen, vergoedt de gemeente voor de eerste
7 uur € 2,06 per uur (= € 9,51 -/- € 7,45 normtarief kinderopvangtoeslag 2018).
Voor de toegestane uren boven de 7 uur vergoedt de gemeente:
o € 9,51 per uur voor peuter op VVE-locatie;
o € 2,06 per uur voor peuter op een reguliere locatie (zie punt 3.).
 Voor kinderen die niet onder de WKO vallen, betaalt de gemeente voor de
eerste 7 uur € 9,51 -/- inkomensafhankelijke uurtarief conform de
ouderbijdragetabel. Voor de toegestane uren boven de 7 uur vergoedt de
gemeente € 9,51 per uur.
5. In het tarief voor kindgebonden financiering is inclusief:







kwartier ervoor/erna t.b.v. vergaderingen, voorbereiding en afronding van
dagelijkse werkzaamheden binnen de peuterarrangementen (0,5 uur per
pedagogisch medewerker per dagdeel);
uitvoering van intake, oudergesprekken en (digitale) overdracht. Uitgangspunt
hierbij is 1 uur voor intake, 1 uur voor oudergesprekken en 1 uur voor
overdracht in de 1,5 jaar dat een peuter geplaatst is op het peuterarrangement
(= 3 uur in 1,5 jaar, dus 2 uur op jaarbasis);
compensatie voor 15% leegstand;
compensatie voor indexering uurtarief conform advies Brancheorganisatie
Kinderopvang.

6. Ouders die onder de Wet kinderopvang vallen, betalen een uurtarief van € 7,45 aan de
kinderopvangorganisatie en vragen kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

3

7. Ouders hoeven in principe dus alleen voor de eerste 7 uur een eigen bijdrage (bij
WKO) of een ouderbijdrage (bij niet-WKO) zelf te betalen. Voor ouders met een
(gezamenlijk) toetsingsinkomen onder de € 24.500 die niet onder de WKO vallen, is het
peuterarrangement of de dreumesgroep gratis.
8. De kinderopvangorganisatie registreert of ouders recht hebben op een gesubsidieerd
peuterarrangement, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fraude door ouders.
Om in aanmerking te komen moeten ouders een “Verklaring géén recht op
kinderopvangtoeslag” inleveren met inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. De
kinderopvangorganisatie toetst aan de hand van deze gegevens of ouder inderdaad
géén recht heeft op kinderopvangtoeslag en deelt ouder vervolgens in conform de door
de gemeente vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel. Als er geen
verklaring is ingeleverd, wordt aan ouder het WKO-tarief in rekening gebracht.
9. Ten behoeve van de subsidieberekening en informatieverstrekking is het verplicht om
voorgenomen wijzigingen in het rooster (dagen, tijden en capaciteit) van de
aangeboden peuterarrangementen tijdig vooraf te melden aan Compas. Bij uitbreiding
van uren en capaciteit moet in alle gevallen hierbij een onderbouwd verzoek ingediend
worden en via Compas door de gemeente worden goedgekeurd.
10. Voorgenomen start van een peuterarrangement wordt besproken met Compas en
voorgelegd aan de gemeente. De gemeente maakt een afweging voor
vergunningverlening op grond van onder meer de geografische verdeling van
peuterarrangementen en Kindcentra, de wachtlijsten en groeipotentie, de
intentieverklaring van een school om gezamenlijk tot een Kindcentrum te komen en het
beschikbare budget.
11. Voorgenomen sluiting van een peuterarrangement wordt tenminste drie maanden
voorafgaande aan de sluitingsdatum aan Compas en aan de gemeente doorgegeven.
De gemeente maakt een afweging of het peuterarrangement daadwerkelijk gesloten
zal worden of dat het om maatschappelijke reden geopend zal blijven.
12. De kinderopvangorganisatie heeft de vrijheid onderbezetting in het peuterarrangement
tijdelijk op te vullen met peuters van de dagopvang, mits voldaan wordt aan de
wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Voor deze
dagopvangpeuters wordt door de gemeente géén subsidie verstrekt. Doelgroep
peuters hebben gezien de 15% onderbezetting voorrang.
13. Kinderen met een peuterarrangement mogen (tijdelijk) in de kinderopvanggroepen
(peutergroepen of verticale groepen) geplaatst worden, met inachtneming van het
aanbod van 40 weken en 7 uur per week (extra uren is alleen mogelijk op verzoek van
de gemeente). Het kind wordt zodra dit mogelijk is, overgeplaatst naar een
peuterarrangementgroep. De kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk dat
de plaatsingsgegevens van deze kinderen tezamen met de plaatsingsgegevens van de
peuterarrangementgroepen ingelezen worden in de Peutermonitor t.b.v. van de
bepaling van de hoogte van de subsidie.
14. Bij terugloop van het aantal doelgroeppeuters op een VVE-locatie is het mogelijk dat
deze locatie onder de teldrempel van 15% doelgroeppeuters komt en daarmee de
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VVE-status verliest. In voorkomend geval wordt een passende overgangsregeling
vastgesteld in overleg met de gemeente.
15. Verstrekking van subsidie voor (VVE-)peuterarrangementen vindt plaats door de
gemeente aan de kinderopvangorganisatie (uitgevoerd door Compas uit naam van
SSPOH). De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van plaatsingsgegevens
die de kinderopvangorganisatie periodiek aan de Peutermonitor aanlevert. De
kinderopvangorganisatie legt de kwalitatieve en financiële verantwoording over de
realisatie van (VVE-) peuterarrangementen aan de gemeente af via de Peutermonitor
en Compas. Compas bundelt de informatie op stedelijk niveau en legt verantwoording
af aan de gemeente over de besteding van de subsidie.
16. Er is een financieel verslag met een accountantsverklaring vereist ten aanzien van de
verstrekte subsidies. Een aangewezen accountant controleert bij de
kinderopvangorganisaties of de toegekende bedragen besteed zijn aan het doel
waartoe de subsidie is verstrekt én voldaan is aan de hieronder gestelde
subsidievoorwaarden. Compas bundelt deze gegevens en legt ook over de aan haar
verstrekte subsidie verantwoording af aan de gemeente.

3. Subsidievoorwaarden
Het kader waarin peuterarrangementen met en zonder VVE worden aangeboden is de
uitvoeringsnotitie van de gemeente ’s-Hertogenbosch (d.d. 2 november 2010).
Compas voert een aantal centrale taken uit met betrekking tot de peuterarrangementen en
de uitvoering van VVE. Op de website van Compas is daarnaast een centraal
informatiepunt (www.compasnul13.nl/Ouders) ingericht voor ouders, verwijzers en
kinderopvangorganisaties.
Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie voor (VVE-)peuterarrangementen zijn:


periodiek uploaden van plaatsingsgegevens conform aangeleverde format in de
Peutermonitor;



toepassen van de door de gemeente vastgestelde ouderbijdragetabel voor peuters die
niet onder de Wet kinderopvang (WKO) vallen;



vóór plaatsing moet voor peuters die niet onder de WKO vallen een ingevulde
“Verklaring géén recht op kinderopvangtoeslag” én inkomensverklaring(en) van de
ouder(s) ontvangen zijn. Hieruit moet blijken dat ouder(s) in aanmerking komen voor
het betalen van ouderbijdrage en de bijbehorende inkomenscategorie. Als ouders geen
gegevens aanleveren, wordt het WKO-tarief in rekening gebracht;



tijdig plaatsen en terugkoppelen van de startdatum waarvoor door de GGD, Sociaal
Wijkteam, Gemeente of de Vliegende Brigade/De Meierij een aanvraag voor
vervroegde plaatsing, plaatsing vanaf 2 jaar, plaatsing dreumesgroep, extra plaatsing,
extra dagdeel VVE of verlenging is gedaan; actief werven van (doelgroep)peuters voor
nog beschikbare (VVE-) peuterarrangementen;
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actief werven van (doelgroep)peuters voor nog beschikbare (VVE-) peuterarrangementen;



voldoen aan de kwaliteitseisen Toetsingskader Voorschoolse Educatie (jaarlijks
getoetst door de GGD Hart voor Brabant);



leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van stedelijke informatie en
ervaringskennis m.b.t. de uitvoering van (VVE-)peuterarrangementen.
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