Organisatie

Programma
Cluster

Aangevraagd
bedrag
Toets ASV 2012

Via Futura
Postbus 101
2920 AC Krimpen aan den IJssel
3. Samenleven
3.9 Peuterspeelzaalwerk, incl. VVE
Verlening 2017
Een totaal bedrag van € 202.684,-

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
april bij het aanvragen van een hoger
subsidiebedrag.
De subsidieaanvraag is op 31 maart
2016 ontvangen.
Op 13 oktober 2016 is er een
herziene aanvraag ingediend.

Vaststelling 2017
Via Futura vraagt om het subsidie, op basis van
werkelijk gerealiseerde peuterplekken en VVEplekken, vast te stellen op: € 175.904.
Op 20 april 2018 is de aanvraag tot vaststelling
ingediend door het aanleveren van het
inhoudelijke en financiële jaarverslag 2017. Dat is
dus voor de gestelde 1 mei.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een verslag
b. een overzicht van de activiteiten
c. een balansoverzicht
d. een accountantsverklaring

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

geen

Geen afwijkingen

De subsidieaanvraag is gebaseerd
op:
- 30 peuterplaatsen integraal
aangeboden met
kinderopvang (8.400 uur)
- 42 VVE-peuterplaatsen
(17.640 uur)
- 8 VVE-peuterplaatsen
kinderopvang (3.360 uur)

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op de gerealiseerde activiteiten
(incl. 90%-regeling):
Integrale peuterplaatsen:
16,66 (4.666 uur)
€ 31.308,86
VVE plaatsen peuterspeelzalen:
42,17 (17.710 uur)
€ 142.211,30
VVE plaatsen kinderopvang:
4,08 (1.715 uur)
€ 2.383,85
€ 175.904,01

Activiteiten

(Een volledig overzicht van activiteiten
staat in het subsidiecontract)

Via Futura heeft uitvoering gegeven aan de
voorgenomen activiteiten. De inhoudelijke
verantwoording geeft uitgebreid verslag daarover.
Enkele bijzonderheden:

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

KindeRdam
Per 1-2-2016 is Via Futura onderdeel van de
organisatie KindeRdam. Per 2017 is ook de naam
Via Futura komen te vervallen en wordt in
Krimpen aan den IJssel ook de naam KindeRdam
gevoerd. Officieel is de naamswijziging in 2018
statutair doorgevoerd.
VVE
T.a.v. de doelgroepkinderen was er een
intensieve samenwerking met KrimpenWijzer en
werden verwijzingen met voorrang geplaatst.
Verder is er gewerkt met het gezinsportfolio, cito
toetsen, verslaglegging en warme overdracht naar

de basisschool.
Vroegtijdig signaleren
Op de groepen van Via Futura is “coaching on the
job”; extra opvoedexpertise (vanuit Stek
Jeugdhulp) in de kinderopvang. Hierdoor kunnen
de medewerkers beter opvallend gedrag of
ontwikkelingsachterstanden signaleren en
adequaat reageren.
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

De verleende budgetsubsidie ad € 202.684 was
gebaseerd op:
-30 peuterplaatsen integraal (8.400 uur)
-42 VVE-plaatsen (17.640 uur)
-8 VVE-plaatsen kinderopvang (3.360 uur)
Echter heeft Via Futura minder peuterplekken
gerealiseerd dan was afgesproken in de
subsidieovereenkomst t.w.:
-16,66 peuterplaatsen integraal (4.666 uur)
-42,17 VVE-plaatsen (17.710 uur)
-4,08 VVE-plaatsen kinderopvang (1.715 uur)
(zie ook het overzicht onderaan dit schema).
Waardoor dit veroorzaakt wordt, is door Via Futura
niet aan te geven. Na enkele onrustige jaren (denk
aan marktwerking binnen de kinderopvang in
Krimpen, overname door KindeRdam,
economische crisis, etc.) lijkt de kinderopvang zich
enigszins te stabiliseren.
Het teveel aan subsidie ad € 26.780 dient te
worden terugbetaald.

peuterplekken zal groeien.
Daarvoor kan Via Futura
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 € 202.684.
Inhoudelijke
toetsing
beleidskader

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

Via Futura heeft de gevraagde prestaties geleverd
conform de afspraken, alleen minder in aantal
plaatsen/uren.

Begroting 2017

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

Via Futura heeft de gevraagde prestaties geleverd
binnen de beschikbaar gestelde subsidie.

Post / Budget

6.650.201 Peuterspeelzalen

6.650.201 Peuterspeelzalen

Beslissing

De budgetsubsidie ad € 202.684.
verlenen overeenkomstig de
beschikking en
subsidieovereenkomst.

Via Futura heeft € 202.684 subsidie als voorschot
ontvangen.
Geadviseerd wordt om, o.b.v. gerealiseerde
aantallen, de subsidie vast te stellen op
€ 175.904. (zie schema onderaan)
Er is dus sprake van een batig saldo van
€ 26.780, wat door Via Futura terugbetaald dient
te worden aan de Gemeente.

Subsidie 2017
Aanbieder
Via Futura
Via Futura
Via Futura
Totaal

Aanbod Aantal 2017 Uurtarief
integraal
16,66
VVE Psz
42,17
VVE KO
4,08

Uren Uren totaal Kostprijs
Ouderbijdragen*
280
4.666
420
17.710
149.826,40
7.615,30
420
1.715
2.383,85
24.091

* Ouderbijdragen regulier o.b.v. "Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind 2017":
* Ouderbijdragen VVE o.b.v. het "VNG Adviestabe

.500 euro)

Subsidie

175.904,01

