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Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen rond subsidiëring peuterplaatsen Stichting 

Sport en Welzijn 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De afgelopen periode hebben diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met de Stichting 
Sport en Welzijn over de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk. Wij willen u met deze brief 
informeren. 
 
Kerntakendiscussie 2010 
Vorig jaar tijdens de kerntakendiscussie is de Stichting Sport en Welzijn met het voorstel gekomen 
om peuterspeelzaalwerk te gaan aanbieden onder de Wet kinderopvang. De Stichting Sport en 
Welzijn heeft zelf aangegeven dat dit een besparing zou opleveren van € 150.000 per jaar. Het 
aanbieden van peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang zou tot gevolg hebben dat de 
peuters waarvan de ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, niet langer het recht 
hebben op een door de gemeente gesubsidieerde plaats. In november 2010 heeft het college een 
besluit genomen met betrekking tot deze nieuwe wijze van subsidiëring van peuterplaatsen binnen 
de Stichting Sport en Welzijn.  
 
Verzoek van Stichting Sport en Welzijn 
Op 14 februari 2011 heeft de Stichting Sport en Welzijn een verzoek ingediend bij de gemeente om 
de per 1 april 2011 voorgenomen stap naar de Wet kinderopvang terug te draaien. Daarmee wil de 
Stichting Sport en Welzijn voorlopig opvang bieden via het peuterspeelzaalwerk op basis van het 
huidige aantal peuters. Het jaar 2011 willen zij gebruiken als onderzoeksjaar om per 1 januari 2012 
eventueel alsnog de overstap te gaan maken naar de Wet kinderopvang. 
 
De Stichting Sport en Welzijn heeft dit verzoek ingediend, omdat een tekort van circa drie ton 
gerealiseerd zou worden indien de overstap gemaakt zou worden naar de Wet kinderopvang. Bij 
de nieuwe wijze van subsidiëren met ingang van 2011 was de gemeente uitgegaan van vaste 
bedragen per peuterplaatsen (landelijke kengetallen). De Stichting Sport en Welzijn is echter niet in 
staat om voor deze bedragen peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Enerzijds komt dit doordat de 
kosten van overhead, de huur van accommodaties en de loonkosten conform de CAO Welzijn 
hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Anderzijds komt dit doordat als gevolg van de Wet 
kinderopvang een tweede leidster op de groep verplicht is en de kosten voor de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie-groepen veel hoger zijn dan de inkomsten. 
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Nieuw besluit 
Op 8 maart 2011 heeft ons college, in goed overleg met de Stichting Sport en Welzijn, besloten het 
verzoek van de Stichting Sport en Welzijn in te willigen. De Stichting Sport en Welzijn mag 
vooralsnog peuterspeelzaalwerk aanbieden op basis van het huidige aantal peuterplaatsen. 
Inhoudelijk blijft het peuterspeelzaalwerk ongewijzigd. Bij het nieuwe besluit gelden de volgende 
voorwaarden: 

 het totaal aantal te subsidiëren basisplaatsen in 2011 te bevriezen; 
 in 2011 een definitieve keuze te maken met betrekking tot de subsidiëring van 

peuterplaatsen 2012 en verder; 
 de Stichting Sport en Welzijn te houden aan de totale bezuinigingstaakstelling; 
 de gemeente wil nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het  

peuterspeelzaalwerk binnen Ridderkerk. Hierover vindt overleg plaats met de Stichting 
Sport en Welzijn. 

 
Bezuiniging 
De Stichting Sport en Welzijn realiseert de bezuiniging op peuterspeelzaalwerk niet. Het 
totaalbedrag aan bezuinigingen bij de Stichting Sport en Welzijn wordt wel gerealiseerd, omdat de 
bezuiniging van € 150.000 binnen de exploitatie wordt gecompenseerd. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op 
de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
  
  
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 


