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Per 1 maart 2015 is het inkooptraject peuterplaatsen in Ridderkerk gestart. Het doel is om, volgens 

de procedure van ‘bestuurlijk contracteren’, te komen tot overeenkomsten met geschikte aanbieders 

van peuterwerk in de gemeente. Het gaat hierbij om het aanbod van een gereduceerd tarief voor 

ouders/verzorgers die buiten de kinderopvangtoeslag regeling (Wet Kinderopvang) vallen. In de RIB 

wordt aangegeven dat deze doelgroep (één werkende-ouder gezinnen) tegen acceptabele kosten 

gebruik kunnen maken van peuteropvang. Tevens wordt gesproken over de aanpak van 

onderwijsachterstanden (OAB) en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  

Doel bespreking/beraad:  

Het doel van deze gespreksnotitie is meer inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de inkoop 

van peuterplaatsen en de gang van zaken bij Sport&Welzijn. Daarnaast is meer informatie over de 

subsidie wat betreft de VVE plaatsen gewenst.  

Tijdens de bespreking willen wij graag  antwoord van de portefeuillehouder op de volgende vragen;  

1. Hoe zijn de tarieven voor de één werkende-ouder gezinnen door de gemeente bepaald? 

2. Wat gaat de gemeente doen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de peuteropvang te 

waarborgen? 

3. Komen er door deze aanbesteding arbeidsplaatsen te vervallen? 

4. Wat is de bezuiniging die de gemeente hiervoor in boeken en is dit gezien de huidige 

financiële positie van de gemeente  noodzakelijk?  

5. Is het juist dat in de aanbesteding dagdelen van 3 uur peuteropvang verplicht worden 

gesteld? 

6. Is het bij u bekend dat Sport&Welzijn pas kort voor de licentie vergunning de 

oudercommissie en de ouders heeft geïnformeerd?  

7. Er zijn in Ridderkerk 48 VVE (voor- en vroegschoolse educatie)  plaatsen voor kinderen. Kan 

er worden onderzocht of dit voldoende is? Wordt er vraag- en wijkgericht gewerkt?  

8. Welke partners (kinderopvang instanties) bieden opvang aan de zogenoemde VVE-kinderen? 

9. Wat zijn de kosten (op jaarbasis) van een VVE plaats?  

10. Zijn er financiële middelen om extra VVE plaatsen te faciliteren?  

11. Hoeveel extra middelen kan de gemeente Ridderkerk hiervoor beschikbaar stellen? 


