Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2012 – 79

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake bezuiniging Peuterspeelzaalwerk
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Peuterspeelzaalwerk (bijlage 9, nr. 9 blz. 200).
De raad verzoekt het college om vóór de behandeling van de Kadernota begroting 2014 met een
gespreksnotitie te komen, waarin alle actuele en onderstaande aspecten rond peuterspeelzaalwerk
aan de orde komen
2. Aanleiding
In de ontwerp-Programmabegroting 2013-2016 wordt een aantal bezuinigingstaakstellingen aan de
raad voorgelegd ter besluitvorming. Daartoe behoort een bezuiniging oip het peuterspeelzaalwerk
voor de jaren 2013 en volgende.
3. Aspecten
De Ridderkerkse gemeenteraad is van mening dat mogelijke bezuinigingen op het
peuterspeelzaalwerk alleen aan de orde kunnen zijn als alle inhoudelijke aspecten daarvan
uitvoerig in kaart zijn gebracht en deze met de raad, en ook Sport en Welzijn, besproken zijn. De
huidige discussie rond het budget per kindplaats is onvolledig en gezien de laatste ontwikkelingen
niet meer actueel. Allereerst zal duidelijk moeten worden wat de financiële gevolgen zijn voor het
peuterspeelzaalwerk nu dit valt onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen. Bovendien zal een
inhoudelijk discussie binnen de raad gevoerd moeten worden in hoeverre het wenselijk is dat alle
peuterspeelzaalactiviteiten van Sport en Welzijn binnen Ridderkerkse basisscholen worden
ondergebracht. Bovendien zal mede op basis van bench-marking en interne calculatie inzicht
gegeven moeten worden in wat een realistisch budget per kindplaats is.
In de gespreksnotitie zal o.a. onderstaande vragen moeten behandelen :
1.

In hoeverre is de door S+W eerder genoemde taakstelling van € 150.000,-- nog actueel
nu gebleken is dat onder de Wkkp de overhead kosten hoger liggen;

2.

In hoerverre is S+W bereid om peuterspeelzaalwerk onder te brengen in de huidige
locaties als de Ridderkerkse raad bestluit om het bedrag per kindplaats te verlagen.

3.

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen als S+W zou besluiten om op basis van het
beschikbare budget per kindplaats, peuterspeelzaalwerk te beëindigen.

Bij de behandeling van de Kadernota voor de begroting 2014 zal de raad bepalen of en hoeveel
vanaf 2014 bezuinigd zal worden op peuterspeelzaalwerk.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de begroting aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Bij aanname van dit amendement ontstaat een financieel nadeel over de jaren 2013 tot en met
2016. Voor het jaar 2013 wordt Stichting Sport en Welzijn een taakstellende bezuiniging opgelegd
van € 36.000,--, qua inhoud door het college te bepalen in overleg met Sport en Welzijn. Het
nadeel over de jaren daarna wordt gedekt uit de dekkingsreserve 2011.
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