SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013
PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie
Gemeente Krimpen aan den IJssel
&

Stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het peuterspeelzaalwerk en voorvroegschoolse educatie in de periode 1 januari tot en met 31 december 2013.
Gelet op de beleidsregel “3.3. – Peuterspeelzaalwerk”, het Subsidiebeleidskader 2012 en de
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 verklaren
ondergetekenden:
Mevrouw L.M. Huizer, burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel, de gemeente
rechtens vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van 11 december 2012
hierna te noemen “de gemeente”;
en
het bestuur van stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigd
door de heer W.P. Hak, bestuurslid van de stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan
den IJssel.
akkoord te gaan met het onderstaande:
Subsidieverlening
De budgetsubsidie wordt verleend voor het jeugdbeleid, met name het uitvoeren van het
peuterspeelzaalwerk, inclusief voor – en vroegschoolse educatie (VVE).
Juridische grondslag
Op deze beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening
2012 van toepassing.
Overwegingen
Bij de besluitvorming heeft de gemeente het volgende overwogen:
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 maart 2011 het Uitvoeringsprogramma “Het Jonge
Kind” vastgesteld met als doel:
o Het verlenen van subsidie om peuterspeelzalen in stand te houden, waar de sociale,
creatieve en educatieve ontplooiing van jonge kinderen wordt bevorderd. Hierbij kan het
peuterspeelzaalwerk integraal worden aangeboden met de kinderopvang of separaat.
o Het toeleiden van de doelgroepkinderen naar een peuterspeelzaal of kinderopvang, die
VVE-programma aanbieden.
Subsidiebedrag
De gemeente stelt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 een budgetsubsidie
beschikbaar van € 112.154,- Dit bedrag is gebaseerd op
- 64 peuterplaatsen
- 16 VVE-peuterplaatsen
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Dit bedrag is inclusief de eventueel door de stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan
den IJssel verschuldigde omzetbelasting over de lasten van de activiteit.
Doel van de subsidie
Met het gesubsidieerde bedrag houdt de stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den
IJssel peuterspeelzalen in stand, waar de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing van jonge
kinderen wordt bevorderd.
Doelgroep
- Peuters in de leeftijd tot 4 jaar.
- VVE: Peuters in de leeftijd tot 4 jaar die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met
name op het gebied van spraak- taalontwikkeling en/of waarbij omgevingsfactoren de spraaktaalontwikkeling negatief beïnvloeden.
Activiteiten
Peuterspeelzaalwerk en VVE
- Het exploiteren van peuterspeelzaalwerk, waarin gevarieerde activiteiten worden aangeboden en
begeleid, afgestemd op leeftijd en specifieke omstandigheden van peuters, gericht op het bieden
van speelmogelijkheden en verzorging en op het bieden van aanvullende
ontwikkelingsmogelijkheden (waaronder taalontwikkeling, motoriekontwikkeling, spelontwikkeling,
creativiteitsontwikkeling).
- Het ondernemen van de benodigde activiteiten in het kader van voorschoolse educatie.
- Het houden van ouderavonden en het geven van voorlichting en advies aan ouder/verzorgers.
- Afspraken maken met het basisonderwijs om de doorgaande lijn te waarborgen.
- Samenwerken met de partners om op die manier te realiseren dat kinderen een goede start
maken voor zij aan de basisschool beginnen.
- Peuterspeelzalen en de kinderopvang geven bericht aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodra
een doelgroepkind is aangemeld.
- Samenwerken met het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat ouders met opvoed- en
opgroeivragen worden ondersteund.
- Vroegtijdige signaleren van achterstanden en aansluiting bij een zorgadviesteam, dat een directe
relatie heeft met het Centrum voor Jeugd en Gezin, volgens de notitie “Samen zijn we Sterk”..
- Effectief gebruik maken van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA, zie bijlage).
- Meldcode huiselijk geweld uitvoeren (zie bijlage).
- Toepassen van de Ouderbijdrage tabel voor de gesubsidieerde plaatsen.
Alle activiteiten worden verricht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het
Uitvoeringsprogramma “Het jonge Kind”.
Prestaties
Met de verstrekte subsidie levert de stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den
IJssel de volgende prestaties.
- aantal locaties peuterspeelzalen, respectievelijk geïntegreerd aanbod voorschoolse
voorziening.
- aantal kinderen dat gebruik maakt van een peuterspeelzaal.
- aantal geplaatste doelgroepkinderen.

-2-

-

1

Informatie ten behoeve van het bepalen van het % bereikte doelgroepkinderen .
resultaten van de inspecties van de GGD.
informatie over de doorgaande lijn consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en
basisonderwijs (zoals afstemming en overdrachtsgegevens).

Kwaliteitseisen
Voor de uitvoering van de activiteiten moeten de volgende kwaliteitseisen in acht worden genomen:
- Landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk, zoals onder meer vastgelegd
in de Wet OKE en het “Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind”, vastgesteld door de gemeente
Krimpen aan den IJssel.
- De verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
Duur van de overeenkomst
De subsidieovereenkomst wordt voor de periode van één jaar afgesloten.
Voorschotten
Het subsidiebedrag van € 112.154,- betaalt de gemeente uit als voorschot. De voorschotten worden
per kwartaal uitbetaald (januari – april – juli – oktober) ad. € 28.038,50 per kwartaal.
Vaststelling subsidie
De gemeente stelt het subsidiebedrag definitief vast na afloop van de subsidieperiode. Dit doet de
gemeente aan de hand van financiële en inhoudelijke verantwoording van de exploitatie. Stichting
Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel zorgt ervoor dat de financiële en
inhoudelijke verantwoording van de exploitatie voor 1 mei 2014 bij de gemeente is ingediend. Bij het
vaststellen van het subsidiebedrag houden we ons aan de bepalingen in de Algemene
Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012. De stichting Reformatorische peuterspeelzalen
Krimpen aan den IJssel dient voor 1 mei 2014 een aanvraag voor vaststelling van de subsidie in.
Bij het verzoek van stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel tot
subsidievaststelling wordt een verantwoording ingediend.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn
verricht;
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel
verslag of jaarrekening);
c. en balans met een toelichting daarop en
d. een accountantsverklaring.
Overige mededelingen
Het verstrekken van onjuiste informatie op het aanvraagformulier en het niet nakomen van de in deze
beschikking vermelde verplichtingen kan leiden tot het opschorten van de uitbetaling van de
voorschotten, het vaststellen van een lager subsidiebedrag, of het intrekken of wijzigen van de
subsidieverlening en het terugvorderen van de verleende subsidievoorschotten.
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Door combinatie van alle gegevens van de gemeente (bevolkingsgegevens), het CJG (aantal verwezen kinderen),
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (aantal geplaatste kinderen) en onderwijs (gewichtgegevens) is te analyseren hoeveel
doelgroepkinderen er zijn en hoeveel doelgroepkinderen deelnemen aan voorschoolse educatie. Hieruit kan het percentage
doelgroepbereik in de gemeente worden bepaald
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Slotbepaling
Deze overeenkomst kan op initiatief van de gemeente en de stichting Reformatorische
peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel tussentijds worden gewijzigd, op voorwaarde dat de
gemeente én de stichting Reformatorische peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel instemmen met
deze wijziging(en).
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Krimpen aan den IJssel
…………………… 2012.
…………………… 2012.

De gemeente Krimpen aan den IJssel,

De burgemeester,

Stichting Reformatorische
peuterspeelzalen Krimpen aan den
IJssel
Bestuurslid,

Mevrouw L.M. Huizer

de heer W.P. Hak
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BIJLAGE BIJ DE SUBSIDIEOVEREENKOMST (sisa en meldcode)

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak
Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat het gebruik van SISA als
subsidievoorwaarde wordt opgenomen in het subsidie beleidskader. Dit betekent het volgende.
Van de subsidieaanvrager die activiteiten uitvoert op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en
veiligheid waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat in de uitvoering van deze activiteiten
risicosignalen, dat jongeren in hun ontwikkeling worden bedreigd, kunnen worden waargenomen en
opgepakt, geldt de volgende subsidievoorwaarde.
Subsidievoorwaarde SISA
1. De subsidieaanvrager heeft het ‘Samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen’
ondertekend (in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na het begin van het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft).
2. De aanvrager verbindt zich door ondertekening aan het effectief implementeren van SISA binnen
de zorgstructuur van zijn of haar organisatie of werkpraktijk.
3. De subsidiënt is daarmee gebonden aan de volgende eisen zoals geformuleerd in het convenant:
a. de convenantpartijen bevorderen binnen de eigen instelling of praktijk het doelmatig
gebruik van SISA en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van jeugdigen en
leven daartoe de bepalingen van het convenant na;
b. de convenantpartijen stellen een risicoprofiel op, op basis waarvan meldingsbevoegden
kunnen besluiten of het noodzakelijk is een melding te doen. Het risicoprofiel, evenals
wijzigingen daarin, wordt toegezonden aan de procesmanager;
c. de convenantpartijen rusten zichzelf of hun medewerkers zodanig toe dat zij:
i. op de hoogte zijn van het doel en de werkwijze van SISA;
ii. in staat zijn tot een zodanige inschatting dat zij een verantwoord besluit kunnen
nemen over het doen van een melding;
iii. in geval van een match met andere convenantpartij tot een gezamenlijke aanpak
kunnen komen en de eigen interventies binnen deze aanpak in goed overleg
kunnen uitvoeren;
iv. de convenantpartijen wijzen een coördinator aan binnen de eigen instelling of
praktijk om er zorg voor te dragen dat ordentelijk gebruik van SISA gewaarborgd
is. Deze coördinator heeft in ieder geval tot taak het beheer van de
contactgegevens van de meldingen die vanuit de eigen instelling of praktijk zijn
gedaan en het zo nodig aanpassen daarvan. De aanwijzing van een coördinator
wordt gemeld aan de procesmanager;
v. de convenantpartijen geven middels hun cliëntenfolders bekendheid aan hun
deelname aan SISA, aan het doel hiervan en informeren de in behandeling
genomen jongeren en/of hun juridische vertegenwoordiger(s) over het doen van
een melding aan SISA.
4. Deze inspanningen dienen binnen een periode van 6 maanden na ondertekening van het
convenant te zijn geëffectueerd en geborgd. De gemeente kan instellingen en personen advies en
ondersteuning bij de implementatie bieden. Meer informatie is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl.
Bepaling subsidieovereenkomst
In de subsidieovereenkomst wordt opgenomen of uw organisatie moet voldoen aan deze
subsidievoorwaarde. In de overeenkomst staat dan de volgende aanvullende voorwaarde “Uw
organisatie maakt effectief gebruik van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak”
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat het gebruik van Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling als subsidievoorwaarde wordt opgenomen in het subsidie
beleidskader. Dit betekent het volgende.
Van de subsidieaanvrager die activiteiten uitvoert op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en
veiligheid waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat in de uitvoering van deze activiteiten
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen worden waargenomen en opgepakt geldt
de volgende subsidievoorwaarde.
Subsidievoorwaarde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
1. De subsidieaanvrager implementeert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen
de zorgstructuur van zijn of haar organisatie of werkpraktijk. De subsidiënt is gebonden aan de
volgende eisen zoals geformuleerd in de meldcode:
a. het voldoende deskundig houden van personeel;
b. het registreren van huiselijk geweld en kindermishandeling;
c. het juridisch ondersteunen van personeel;
d. het integreren van de meldcode in het regulier organisatie of instellingsbeleid
2. De gemeente kan instellingen en personen advies en ondersteuning bij de implementatie bieden.
Meer informatie is te vinden op www.huiselijkgeweld.nl
3. De subsidieaanvrager geeft in de verantwoording in zicht in het uitvoeren van inspanningen zoals
hierboven zijn vermeld.

Bepaling subsidieovereenkomst
2
In de subsidieovereenkomst wordt opgenomen of uw organisatie moet voldoen aan deze
subsidievoorwaarde.
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Meldcode wettelijk verplicht met ingang van 1 januari 2012: (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg,
maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie, gemeente (leerplicht).
Meldcode wenselijk: sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, scouting, sportinstellingen, zwembaden,
woningbouwverenigingen, gemeente (werk en inkomen, burgerzaken, wmo loket)
Bijlage bij de subsidieovereenkomst sisa en meldcode 2012

-6-

