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Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 

Voorgesteld besluit

1. De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hardinxveld-Giessendam 2023 vast te 
stellen.

Inhoud
Inleiding
De subsidie heeft als doel deelname aan de peuteropvang te stimuleren en voldoende aanbod van VE 
te realiseren. Hiermee worden peuters goed voorbereid op de start in het basisonderwijs. Eerder is al 
geconstateerd dat het wenselijk is om de gemeentetoeslagen om te gaan zetten naar een 
subsidieregeling voor aanbieders. Evaluatie leert dat er aansluitend op eerdere afspraken er bij nader 
onderzoek uitvoering gegeven kan worden aan  deze wens per 1 januari 2023.

1. De gemeentetoeslag per ouder/peuter wordt vervangen door een subsidieregeling voor 
aanbieders 

2. Aanbieders vragen per jaar subsidie aan op basis van een prognose van het aantal bezette 
(VE-) peuterplaatsen en een prognose van de ouderbijdragen  

3. Deze subsidie is het totaalbedrag van alle gemeentetoeslagen die in de huidige situatie aan 
de ouders worden betaald 

4. Aanbieders toetsen het gezinsinkomen voor ouders zonder recht op KOT op basis van 
Inkomensverklaringen en evt. aanvullende documenten  

5. Aanbieders factureren alleen de inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan ouders die geen 
recht hebben op KOT 

6. Gemeente rekent per jaar af op basis van het werkelijk aantal (doelgroep)peuters en de 
werkelijk gefactureerde ouderbijdragen 

Beoogd effect
Om daadwerkelijk subsidie te kunnen verstrekken is het noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden 
over zaken als de aanvraagprocedure, de hoogte van de subsidie en bijvoorbeeld weigeringsgronden. 
Deze zijn vastgelegd in voorliggende subsidieregeling.

Argumenten
2.1 De subsidieregeling peuteropvang en VE Hardinxveld-Giessendam 2023 is bedoeld om zorg te 
dragen voor een optimaal aanbod voor peuters en doelgroep peuters om deel te nemen aan 
peuteropvang en, indien nodig, gebruik te maken van voorschoolse educatie en om de huidige 
peutertoeslagregeling om te zetten in een meer gebruikelijke subsidieregeling.
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Kanttekeningen
De uitvoeringsregeling vastgesteld op 21 december  2022 komt te vervallen. De ureninvestering voor 
deze taak komt bij de aanbieders van de peuteropvang te liggen en zal vervallen bij de gemeente.

Financiële informatie
Met deze regelingen wordt geen extra budget gevraagd de subsidie wordt verstrekt binnen de kaders 
van de  extra (specifieke) middelen die toegevoegd worden aan de begroting. Vanuit de 
onderwijsachterstandsmiddelen.

Participatie
De besturen van peuteropvang en de overkoepelende besturen waaronder de peuteropvang 
organisaties vallen zijn betrokken geweest bij uitvoering, evaluatie en implementatie.

Communicatie
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd.
Alle toekende beschikkingen zullen per 31-12-2022 eindigen.

Vervolg
De implementatiefase die loopt van heden- eind december en zal begeleidt worden door de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam.
De uitvoering door de peuteropvang organisaties zal nog een jaar lang worden ondersteund in de 
vorm van een urenvergoeding voor personele inzet.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse opvang Hardinxveld-Giessendam 2022  
2. Raadsbesluit Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie 


