Organisatie

Programma
Cluster

Stichting Reformatorische Kinderopvang Krimpen aan den IJssel
Postbus 173
2920 AD Krimpen aan den IJssel
3. Samenleven
3.9 Peuterspeelzaalwerk, incl. VVE
Verlening 2017

Vaststelling 2017

Aangevraagd bedrag

Een bedrag van € 65.682 en in januari
2017 nog een aanvullende subsidie van
€ 11.273. Totale subsidie 2017 is dus
€ 76.955

Aanvraag tot vaststelling: € 76.955

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 mei 2016
ontvangen.
Op 17 oktober 2016 is er een herziene
aanvraag ingediend.
Op 19 december 2016 is er een
aanvullende subsidie
aanvraagt voor 2017. De ophoging van
de subsidie ad € 11.273 was
noodzakelijk omdat er
zeven peuters van eenverdienende
ouders meer zijn dan aanvankelijk
begroot. Door de overgang naar de Wet
Kinderopvang was het voor de Stichting
moeilijk om de ouderbijdrage te
begroten, daar zij nog geen
ervaringscijfers hadden.

Aanvraag tot vaststelling is op 18 juni
2018 bij ons ingediend, dus na 1 mei.
Maar er was tijdig uitstel aangevraagd
en verleend tot 18 juni 2018.

Geen.

Geen afwijkingen

De subsidieaanvraag is gebaseerd op:
- 11 peuterplaatsen integraal (2.640 uur)
- 14 VVE-peuterplaatsen (5.600 uur)
- Eenmalige overgangskosten Wko

De vaststelling van de subsidie wordt
gedaan op basis van de gerealiseerde
peuterplaatsen:
- 16,91 peuterplaatsen integraal
(4.058 uur)
- 12,74 VVE-plaatsen
(5.098 uur)

(Een volledig overzicht van activiteiten
staat in het subsidiecontract)

Stg Reformatorische Kinderopvang
heeft uitvoering gegeven aan de
voorgenomen activiteiten.
Enkele bijzonderheden:

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

Activiteiten

Exploiteren van peuterspeelzaalwerk en
voorschoolse educatie, conform het
VVE Verbeterplan 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

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de
overgang gemaakt naar de Wet
Kinderopvang (WKO). Op dat moment
heeft de Stichting ook een
naamwisseling gehad van “Stg

Reformatorische Peuterspeelzalen
Krimpen aan den IJssel” naar “Stg
Reformatorische Kinderopvang Krimpen
aan den IJssel”.
Per 1 april 2017 is nagenoeg het gehele
bestuur gewijzigd. Tot die tijd bestond
het bestuur uit vrijwilligers. Nu is het
bestuur nauw verbonden met het
schoolbestuur, waardoor er een
professionaliteitsslag is gemaakt v.w.b.
administratie en bestuur.
Door de overgang naar de Wet
Kinderopvang heeft de Stichting minder
subsidie ontvangen, maar wel meer
ouderbijdragen. Dit omdat
tweeverdienende ouders
Kinderopvangtoeslag (KOT) bij de
belastingdienst konden aanvragen.
De locaties zitten alle drie in een
Reformatorische basisschool. Daardoor
zijn de contacten met school
gemakkelijk gelegd, wat positief werkt bij
de overgang van de peuterspeelzaal
naar de basisschool.
De Stg Reformatorische Kinderopvang
heeft in totaal iets minder uren
uitgevoerd dan beschikt:
UREN
voorgenomen uitgevoerd
integraal 4.320
4.058
VVE
5.600
5.098
Totaal
9.920
9.155
Echter hebben ze wel boven de 90%
norm geleverd (90% van 9.920 = 8.928
uur).

Bijzonderheden

Bij de subsidieverlening wordt uitgegaan
van de berekeningssystematiek zoals
vermeld in het Uitvoeringsprogramma
“Het Jonge Kind 2017”.
Bijzonderheden:
- Stg Ref.psz gaat per 1-1-2017
over naar de Wet Kinderopvang
(Wko). Dat is een jaar eerder
dan wettelijk verplicht. Omdat
dan de tweeverdieners in
aanmerking komen voor
Kinderopvangtoeslag (KOT), zijn
er veel minder gesubsidieerde
peuterplekken aangevraagd.
Dat scheelt zo’n € 50.000 aan

Zie bij “activiteiten”
Gedurende 2016 heeft de Stichting
Reformatorische Kinderopvang (toen
nog Stg. Ref. peuterspeelzalen) een
aanvraag voor subsidie 2017 ingediend.
Daarbij was rekening gehouden met de
overgang naar WKO waardoor er
ouders, wanneer zij “tweeverdieners”
zijn, in aanmerking kunnen komen voor
Kinderopvangtoeslag. Echter bleek eind
december dat de inschatting niet klopte.
Op 19 december 2016 heeft de
stichting een verzoek gedaan voor
aanvullende subsidie. De ophoging van

subsidie (2017 t.o.v. 2016).
Echter heeft de Stg Ref.psz
aangegeven dat zij door de
vervroegde overgang naar de
WKO een negatief saldo van €
3.000 hebben. Ze vragen daar
een éénmalige tegemoetkoming
voor. Geadviseerd wordt om dit
binnen de subsidieverstrekking
mee te nemen.
- 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 Ref.psz lopende
het subsidiejaar een verhoging
van het aantal peuterplekken
aanvragen, totdat het
subsidieplafond* is bereikt.
*Door de overgang van de Ref.psz naar

de subsidie ad € 11.273 was
noodzakelijk omdat er
zeven peuters van eenverdienende
ouders meer waren dan aanvankelijk
begroot.

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 € 65.682.
Inhoudelijke toetsing
beleidskader

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

Stg Reformatorische Kinderopvang
heeft de gevraagde prestaties geleverd
conform de afspraken.

Begroting 2017

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

Stg. Reformatorische Kinderopvang
heeft de gevraagde prestaties geleverd
binnen de beschikbaar gestelde
subsidie.

Post / Budget

6.650.201 Peuterspeelzalen

6.650.201 Peuterspeelzalen

Beslissing

De budgetsubsidie ad € 76.955 verlenen
overeenkomstig de beschikking en
subsidieovereenkomst.

Geadviseerd wordt om de subsidie
aan Stichting Reformatorische
Kinderopvang, voor de
uitvoering van Kinderopvang en VVE,
met toepassing van de 90% norm, vast
te stellen op het verleende bedrag t.w.
€ 76.955.

Hieraan liggen twee beschikkingen ten
grondslag:
e
1 beschikking: € 65.682
e
2 beschikking: € 11.273

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

Subsidie berekening 2017 t/m 4e kwartaal
Aanbieder
Aanbod
Ref. Pszl
integraal
Ref. Pszl
VVE Psz
Eénmalige overgangsvergoeding WKO
Totaal

Aantal 2017
Uurtarief Uren
Uren totaal Kostprijs
Ouderbijdragen* Subsidie 2017
16,91
8,46
240
4.058
34.327,80
7.100,91
27.226,90
12,74
8,46
400
5.098
43.126,80
2.192,02
40.934,77
3.000,00
9.155
71.161,67

St.v.z. per
Uren

31-12-2017

gem. 100%

Peuterplekken % voorgenomen uren
4057,66
16,91
93,93%
5097,73
12,74
91,03%
9155,39

92,29%

