Organisatie

Programma
Cluster

Stichting Christelijk peuterspeelzaal “De Madelief”
Patrijzenstraat 55
2922 GN Krimpen aan den IJssel
3. Samenleven
3.9. Peuterspeelzaalwerk, incl. VVE
Verlening 2017

Vaststelling 2017

Aangevraagd bedrag

Een totaal bedrag van € 108.401.

Stg Chr. Peuterspeelzaal “De Madelief” heeft,
op basis van werkelijk gerealiseerde
peuterplekken en VVE- plekken en de 90%
norm, subsidievaststelling 2017 aangevraagd
van € 108.401.

Toets ASV 2012

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag is volledig.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli
De subsidieaanvraag is op 30 juni 2016
ontvangen.
Op 7 november 2016 is er een herziene
aanvraag ingediend.

Op 2 mei 2018 is de aanvraag tot vaststelling
ingediend door het aanleveren van het
inhoudelijke en financiële jaarverslag 2017.
Dat is dus 1 dag na de gestelde 1
mei.(datering brief is 26 april)

Afwijkingen t.o.v.
ASV

Geen.

Geen afwijkingen

Samenvatting aanvraag

De subsidieaanvraag is gebaseerd op:
- 20 peuterplaatsen integraal
aangeboden met kinderopvang
(5.600 uur)
- 21 VVE-peuterplaatsen
(8.820 uur)

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op de gerealiseerde activiteiten:
Integrale peuterplaatsen:
17,75 (4.970 uur)
VVE plaatsen:
20,20 (8.482 uur)

Activiteiten

(Een volledig overzicht van activiteiten
staat in het subsidiecontract)

Stg Chr Peuterspeelzaal “De Madelief” heeft
uitvoering gegeven aan de voorgenomen
activiteiten.
Enkele bijzonderheden:

Exploiteren van peuterspeelzaalwerk en
voorschoolse educatie, conform het
VVE Verbeterplan 2014 en het
Uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind
2017”.

De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een verslag
b. een overzicht van de activiteiten
c. een balansoverzicht
d. een accountantsverklaring

De Madelief werkt met het gecertificeerde
totaalprogramma van Puk & Ko. Puk & Ko
besteedt aandacht aan de vier belangrijke
ontwikkelingsgebieden: Taal, sociaal
communicatieve vaardigheden en beginnend
rekenen. Er zijn zeven thema's aangeboden in
2017
Naast het Puk & KO aanbod wordt ook het
Boekenpretprogramma aangeboden.
Boekenpret is een peuterboekuitleensysteem.
Ouderbetrokkenheid wordt extra vergroot door
te werken met een gezinsportfolio.
In 2018 is De Madelief gestart met het voeren
van 10-minuten gesprekken voor alle ouders.
Ouders van peuters met een VVE indicatie

hebben drie keer een voortgang gesprek..
Er worden, op diverse leeftijden,
observatietoetsen afgenomen.
Er is nauw overleg met (IB-er) van de
basisscholen om de doorgaande lijn te borgen.
Bij VVE peuters is er sprake van een ‘warme
overdracht’.
Tevens is er een nauwe samenwerking met de
KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team.
Bijzonderheden

Bij de subsidieverlening wordt uitgegaan
van de berekeningssystematiek zoals
vermeld in het Uitvoeringsprogramma
“Het Jonge Kind 2017”.
Bijzonderheden:
- B&W heeft op 29 november
2016 het Uitvoeringsprogramma
“Het Jonge Kind 2017”
vastgesteld.
- Gemeenteraad is op 10
november 2016 akkoord gegaan
met de begroting, inclusief een
verhoging van 1% van het
budget peuterspeelzaalwerk. Dit
i.v.m. raadsmotie tijdens de
Algemene Beschouwingen.
Deze 1% stijging is doorgevoerd
in de kostprijs per uur en komt
dus ten goede van de
instellingen (als
tegemoetkoming voor bijv.
verhoogde salariskosten).
- Ouderbijdragen voor VVE
worden landelijk vastgesteld.
Ouderbijdragen van de reguliere
gesubsidieerde peuterplekken
zijn voor 2017 verlaagd
(overeenkomstig
“Uitvoeringsprogramma Het
Jonge Kind 2017”) om
zodoende het bereik van de
peuters te vergroten
(overeenkomstig de
Rijksmaatregelen).
- Naast de verlaging van de
ouderbijdragen dienen de
instellingen zich ook
aantoonbaar in te zetten om het
bereik van de peuters te
vergroten.
- Door de maatregelen die
worden genomen, ligt het in de
verwachting dat het aantal
peuterplekken zal groeien.
Daarvoor kan Via Futura

De verleende budgetsubsidie ad € 108.401
was gebaseerd op:
-20 peuterplaatsen integraal (5.600 uur)
-21 VVE-plaatsen (8.400 uur)
Stg.Chr. Peuterspeelzaal “De Madelief” heeft
iets minder peuterplekken gerealiseerd dan was
afgesproken in de subsidieovereenkomst, t.w.:
-17,75 peuterplaatsen integraal (4.970 uur)
-20,20 VVE-plaatsen (8.482 uur)
De 90% norm is hierbij van toepassing omdat
het totaal aantal gerealiseerde uren (13.452)
93,3% is van de voorgenomen uren (14.000).
(zie ook het overzicht onderaan dit schema).

lopende het subsidiejaar een
verhoging van het aantal
peuterplekken aanvragen, totdat
het subsidieplafond* is bereikt.
*Door de overgang van de Ref.psz naar
de Wko is er ruimte ontstaan binnen
6.650.201 Peuterspeelzalen. Deze
ruimte wordt gebruikt als compensatie
van de verlaagde ouderbijdrage.
Daarnaast is er (beperkt) de
mogelijkheid om extra peuterplekken te
creëren.
Op basis van bovenstaande en het
aantal peuterplaatsen, is het
subsidiebedrag gesteld op € 108.401.
Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Voldoet aan het uitvoeringsprogramma
“Het Jonge Kind 2017” en
subsidiebeleidsregel 2017 “3.9
Peuterspeelzaalwerk incl. VVE”.

Stg.Chr. Peuterspeelzaal “De Madelief” heeft
de gevraagde prestaties geleverd conform de
afspraken.

Begroting 2017

In de begroting 2017 zijn voldoende
middelen beschikbaar voor het
peuterspeelzaalwerk (incl. VVE).

Stg.Chr. Peuterspeelzaal “De Madelief” heeft
de gevraagde prestaties geleverd binnen de
beschikbaar gestelde subsidie.

Post / Budget

6.650.201 Peuterspeelzalen

6.650.201 Peuterspeelzalen

Beslissing

De budgetsubsidie ad € 108.401
verlenen overeenkomstig de
beschikking en subsidieovereenkomst.

Geadviseerd wordt om de subsidie
aan Stg.Chr. Peuterspeelzaal “De Madelief”,
voor de uitvoering van Kinderopvang en VVE,
met toepassing van de 90% norm, vast te
stellen op het verleende bedrag t.w.
€ 108.401.

Subsidie 2017
* Ouderbijdragen regulier o.b.v. "Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind": 1,75 euro (bij modaal inkomen van 36.500 euro)
* Ouderbijdragen VVE o.b.v. het "VNG Adviestabel ouderbijdragen peuterwerk 2017": 0,43 euro
Aanbieder
Madelief
Madelief
Totaal

Aanbod
integraal
VVE Psz

Aantal 2017
Uurtarief Uren
Uren totaal Kostprijs
Ouderbijdragen* Subsidie 2017
17,75
8,46
280
4.970
42.046,20
8.697,50
33.348,70
20,20
8,46
420
8.482
71.757,72
3.647,26
68.110,46
13.452
101.459,16

Uren
4970
8482
13452

Peuterplekken % voorgenomen uren
17,75
88,75%
20,20
96,17%
93,29%

