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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ,

Op 14 april jl. is de beleidsnotitie harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang besproken in uw commissie Mens &
Maatschappij. Met de harmonisatie wordt bedoeld het gelijktrekken van alle (wettelijke) regels en financiering van deze
twee voorschoolse voorzieningen. In deze notitie wordt van het volgende uitgegaan:
Het peuterspeelzaalwerk wordt omgevormd naar peuteropvang en per 1/1/2016 geïntegreerd met de kinderopvang .
Er wordt een subsidierelatie aangegaan met alle aanbieders die voldoen aan de prijs- en kwaliteitseisen die de
gemeente stelt.
De ouderbijdrage wordt geharmoniseerd; ouders met gelijke draagkracht komen voor gelijke kosten te staan.
De nieuwe subsidieverordening voor peuteropvang wordt voor 1 november 2015 door uw gemeenteraad
vastgesteld.
Met deze notitie wordt aangesloten bij de landelijke wetgeving en de visie van de gemeente Bergen op Zoom om op
termijn te komen tot integrale kindcentra. De harmonisatie is een eerste stap om daartoe te komen. Het doel van de
harmonisatie is om:
De kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gelijk te trekken .
De wachtlijsten voor het peuterspeelzaalwerk terug te dringen.
Een groter bereik onder de peuters van 2 tot 4 jaar te realiseren waardoor problemen sneller kunnen worden
gesignaleerd en opgepakt.
Het creëren van een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar en daardoor betere
kwaliteit.
Het behalen van een financieel voordeel.
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Tijdens de behandeling van de notitie in de commissievergadering is door de verantwoordelijk portefeuillehouder
toegezegd om in juli met nadere informatie te komen over de voortgang van het traject en specifieke nadere informatie te
geven over de financiële implicaties. Deze toelichting staat gepland voor de commissievergadering van 7 juli a.s. en dient
ter voorbereiding op de meningsvormende behandeling van de nieuwe subsidieverordening peuteropvang die voor
oktober 2015 gepland staat.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

