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Memo 

datum : 14 oktober 2019 

onderwerp : Uitkomsten werksessie subsidietender ontwikkelrichting 

voorschoolse educatie ma 7 oktober 2019 10:00-12:00 uur, locatie 

Stationsstraat 33 Geldrop 

 

memo: 

 

Ter voorbereiding op de werksessie van maandag 7 oktober a.s. van 10:00 – 12:00 uur, locatie 
Stationsstraat 33 heeft de gemeente op donderdag 3 oktober met twee afgevaardigden van de partijen 
De Eenbes, Potjeknor, ’t Nut, De Grabbelton, Korein en De Wonderwereld de sessie voorbereid.   
 
Partijen gaven aan in de werksessie in te willen gaan op de volgende thema’s:  

1. Bekostiging; achterwege blijven subsidie aan ‘categorie KOT-gerechtigden, Niet VVE’ 
2. Zorgdruk, als gevolg van uitkomst BCO-rapportage 
3. Voorwaarden voor deelneming: uitsluitingscriteria en geschiktheidseisen 
4. Uitvoeringscriteria 
5. Voorwaarden subsidieregeling  

 
De gemeente geeft een toelichting op de verschillende thema’s, waarna partijen de kans krijgen hierop 
te reageren. Er is voor gekozen om de uitkomsten van deze werksessie als een ‘nota van inlichtingen’ 
te presenteren, vanwege de zorgvuldigheid en transparantie in het proces.   
 
1. Bekostiging: achterwege blijven subsidie aan ‘categorie KOT-gerechtigden, Niet VVE’ 
De partijen brengen opnieuw het eerder aangegeven pijnpunt in. Dit betreft het niet-subsidiëren van 
de categorie ‘ouders met recht op Kinderopvangtoeslag (KOT) en waarvan de peuters géén VVE-
indicatie hebben’.  
 
Partijen zien geen mogelijkheid om een voorschools educatief aanbod (incl. VVE) aan te bieden aan 
deze categorie van ouders/ peuters, omdat zij de VVE-kosten a € 1,75 per uur niet door willen 
berekenen naar ouders. De inschatting van partijen is dat ouders afhaken voor het peuteraanbod en 
kiezen voor dagopvang. Gezien de extra eisen die aan het VVE-aanbod worden gesteld, kunnen de 
organisaties deze kosten ook niet voor hun eigen rekening nemen. Partijen zijn bang voor segretatie. 
Wanneer meer ouders kinderopvang boven het peuterwerk verkiezen, zullen er aparte groepen 
kinderen (veelal VVE-geïndiceerden) ontstaan. Daarnaast geven zij het risico aan dat gezinnen met 
een gelijk inkomen voor hetzelfde prodcut een andere prijs moeten gaan betalen, waarmee de 
toegankelijkheid van het peuteraanbod onder druk komt te staan. 
 
P Partijen geven aan dat dit item voor hen een ‘dealbreaker’ is. Wanneer hier geen oplossing voor 
komt, dan is de subsidietender niet haalbaar voor partijen en zullen zij niet inschrijven.  
 
De kinderopvang heeft op basis van de halfjaarlijkse cijfers 2018 (op basis waarvan de 
subsidieaanvraag 2019 is ingediend) berekend dat het blijven subsidiëren van deze categorie wel 
mogelijk is. De gemeente heeft echter op basis van dezelfde cijfers gerekend en komt niet uit met het 
budget. Aangezien er verschillend is gerekend op basis van gemiddelde aantallen peuters, aantallen 
unieke peuters en bezetting van kindplaatsen is er geen vergelijk te maken. Momenteel wordt de 
peutermonitor geïmplementeerd. Wanneer deze monitor staat, kunnen we het exacte subsidieverloop 
per kwartaal in beeld brengen. Dat is nu echter nog niet het geval. Dat maakt dat het nu (gezien met 
name de urenuitbreiding en de vraag wat de bijstelling van de startleeftijd van 2 jaar naar 2 jaar en 3 
maanden) erg lastig is om prognoses te doen over het subsidieverloop.  
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Aangezien dit thema in de bespreking het meest cruciaal is, wordt tijdens de werksessie besloten 
eerst de overige punten te behandelen en het laatste uur aan dit thema te spenderen.  
 
2. Zorgdruk als gevolg van uitkomst BCO-rapportage 
De partijen zien dat de gemeente alle oplossingsrichtingen op het vlak van de 
kinderopvangorganisaties heeft overgenomen als zijnde aanvullende voorwaarden op de 
subsidietender. De partijen zijn van mening dat ook de gemeente (CMD) moet kijken naar de 
oplossingsrichtingen, omdat de kinderopvangorganisaties ook van het CMD afhankelijk zijn als het 
gaat om het verkorten van de termijn waarop daadwerkelijk de juiste zorg en of ondersteuning aan 
een peuter met zwaardere ondersteuningsbehoefte wordt geleverd. Ook de samenwerking met de 
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (JGZ) is hierbij van belang.   
 
Een oplossingsrichting die partijen aandragen is dat de gemeente vanuit de visie van de doorlopende 
ontwikkellijn 0-13 en vanuit haar regierol de afspraak met schoolbesturen zou kunnen maken met dat 
ook zij de Kijk-methode (kindvolgsysteem) zouden hanteren. Alleen op deze manier zou het CMD op 
kindcentrumniveau kunnen monitoren of kinderen in de ontwikkellijn 0-13 op juiste manier hun 
ontwikkeling hebben kunnen volgen. De gemeente geeft hierop als reactie dat zij een aantal jaar 
geleden met schoolbesturen in overleg is geweest over het maken van resultaatafspraken in het kader 
van VVE. Dit bleek echter lastig, aangezien schoolbesturen hier ook verschillend naar kijken. De 
gemeente heeft geen ‘stok achter de deur’ om partijen te dwingen hier afspraken om te maken. De 
gemeente doet daarom een beroep aan onderwijs- en kinderopvangpartijen om hier binnen de 
kindcentra-ontwikkeling gezamenlijk invulling aan te geven.  
 
De gemeente geeft verder aan dat zij ten behoeve van een juiste ondersteuning aan het jonge kind en 
het belang van een goede start van de doorgaande ontwikkellijn bezig is om de samenwerking in de 
driehoek: gemeente (CMD), kindercentra en JGZ te verbeteren. Op basis van het BCO-onderzoek, 
verscherpte samenwerkingsafspraken met de JGZ en de interne reorganisatie van het CMD komt de 
gemeente met een notitie waarin de rol, taak en verantwoordelijkheden van partijen in de ontwikkeling 
en ondersteuning aan het jonge kind nader wordt omschreven.  
 
De aanwezige partijen geven aan graag tijdig in kennis te worden gesteld van deze notitie, zodat zij 
hierin mee kunnen denken en kunnen aanscherpen als dat nodig is. De gemeente maakt de afspraak 
voor zij de notitie vaststelt deze met de partijen te delen en hun zienswijze te vragen.  
 
3. Voorwaarden voor deelneming: uitsluitingscriteria en geschiktheidseisen 
Partijen begrijpen dat bij het zorgvuldig en juridisch borgen van de subsidietender uitsluitingscriteria en 
geschiktheidseisen passen, echter vinden zij de gevraagde criteria en wijze van toetsen niet passen 
bij het feit dat partijen sinds twee jaar het voorschools educatief aanbod voor de gemeente verzorgen. 
Het kost de kinderopvangorganisaties veel tijd om formeel aan te kunnen tonen dat ze aan de criteria 
voldoen, zoals het overleggen van een kwaliteitscertificaat ISO-HKZ.  
 
De partijen stellen daarom voor om de criteria omgekeerd te toetsen, dus op het moment dat er reden 
is om aan te nemen dat een kindercentrum niet aan één van de criteria voldoet, deze dan te toetsen. 
Het bewijsmiddel ISO-HKZ komt te vervallen. Wel moet een kindercentrum op aanvraag kunnen 
aantonen een vorm van kwaliteitssysteem te hanteren.  

 
De gemeente geeft aan zich hierin te kunnen vinden. Voorgesteld wordt om de criteria en eisen te 
laten staan, maar er zal een andere formulering komen. Kindercentra moeten bij hun inschrijving nog 
steeds de voorgeschreven eigen verklaring overleggen (bijlage 1 bij het Uitvraagdocument), maar voor 
de overige bewijsmiddelen geldt dat zij deze alleen hoeven over te leggen op schriftelijk verzoek van 
de subsidieverlener. De criteria blijven dus wel gelden, maar de specifieke bewijsmiddelen hoeven niet 
meer bij de inschrijving gevoegd. Geschikheidseis 2 op pagina 25 van het Uitvraagdocument wijzigt de 
subsidieverlener inhoudelijk als volgt: 
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De (potentiële) aanbieder beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee hij processen in 
de eigen organisatie borgt zodat hij de kans vergroot de kwaliteit van de door de gemeente 
gesubsidieerde dienstverlening op het door de subsidieverlener gevraagde niveau te krijgen en te 
houden.  

 
Het op te vragen bewijs, dat kindercentra dus niet hoeven over te leggen bij hun inschrijving is een 
beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Vanuit De Eenbes komt het voorstel om vanaf 2020 gezamenlijk intervisie te voeren om zodoende met 
elkaar de kwaliteit van het voorschools educatief aanbod te blijven waarborgen.   
 
4. Uitvoeringscriteria  
Partijen geven aan zich niet te kunnen vinden in een aantal uitvoeringscriteria, waaronder:  
 
P. 26: ‘Het kindercentrum spant zich in om gedurende de looptijd van de subsidietender alle kinderen 
in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar twee dagdelen voorschoolse educatie aan te bieden.  
 
Partijen geven aan hier geen invloed op te hebben, daar ze niet kunnen voorschrijven of ouders 
gebruik maken van peuterwerk dan wel opvang.  De gemeente geeft hier als reactie op dat we hier 
niet meer of minder verwachten dan dat partijen richting ouders het belang van het volgen van een 
voorschools educatief aanbod benadrukken.  
 
P. 29: ‘Een kindercentrum streeft naar maximaal 50% VVE-geïndiceerde peuters op een groep. Zijn 
het er meer dan is de aanbieder verplicht tot herindelen (voor zover mogelijk). 
Partijen geven hierover aan dat dit ‘kort door de bocht’ geformuleerd is. Het is op grond van GGD-
vereisten volgens hen niet mogelijk om kinderen op meer dan 1 locatie een aanbod te doen. Daarbij 
komt dat in bepaalde wijken, waaronder de Coevering, mensen zo weinig mobiel zijn dat verplaatsing 
naar een andere locatie problemen op zou kunnen leveren. Partijen stellen voor om locaties boven 
een bepaald % aan VVE-kinderen op de groep extra te financieren, dan wel een extra 
bekostigingscompoment aan VVE-kinderen te koppelen.  
 
De gemeente is op dit punt reeds tegemoet gekomen daar de extra toegekende OAB brede 
taalontwikkelingsgelden  worden toegekend aan de basisschoollocaties waar meer dan 50% van de 
kinderen een VVE-indicatie heeft en dat partijen deze middelen zowel in kunnen zetten voor 
gezinsgerichte programma’s dan wel extra ondersteuning op de groep.  
 
5. Voorwaarden subsidieregeling  
P. 20: Partijen voelen de voorwaarden tot wijzigen van de subsidievoorwaarden als niet evenredig, 
aangezien de subsidieverlener wijzigingen kan doorvoeren die 3 kalendermaanden vooraf zijn 
aangekondigd. Partijen vragen zich af wat hun ‘stem’ hierin is.  
 
Aangegeven wordt dat partijen op basis van wijzigingen in de subsidietender kunnen besluiten om uit 
de tender te stappen. Dit is niet als zodanig beschreven en zal worden aangepast. De passage op 
pagina 20 van het Uitvraagdocument wijzigt de subsidieverlener als volgt: 

 
De subsidieverlener kan wijzigingen doorvoeren op voorwaarden van de subsidiebeschikking, maar 
niet nadat hij deze tenminste drie kalendermaanden vooraf heeft aangekondigd. Het staat de 
aanbieder op dat moment vrij de gesubsidieerde activiteiten te stoppen of de activiteiten uit te voeren 
zonder (gedeeltelijke) subsidiëring.  
 
Discussie en voorstel bekostiging 
Het laaste uur van de werksessie richten we ons op de bekostiging. De gemeente en partijen geven 
elkaar een toelichting op hun berekeningswijze.  
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De gemeente licht toe dat in tegestelling tot wat het beeld van de partijen kinderopvang is, de 
gemeente niet is uitgegaan van het aantal bereikte peuters, zoals gepubliceerd in het 
uitvraagdocumenten, maar dat de gemeente heeft doorgerekend op basis van de prognosecijfers 
2019, die gebaseerd zijn op gemiddelde aantallen peuters en uren per peuter. Daarmee is de 
veronderstelde winst van van partijen (37% = ongev. € 206.000) niet aan de orde.  
 
Partijen kinderopvang geven aan dat met het blijven subsidieren van de categorie ouders recht op 
KOT en niet-VVE dit de gemeente naar schatting € 60.000,00 extra zou kosten. De gemeente komt 
echter op een verschil van € 90.000,00. Partijen voor kinderopvang hebben een correctie van de 
startleeftijd van 2 jaar en 3 maanden opgenomen (20/24 deel van de kosten). De gemeente stelt 
echter de vraag of hiermee gerekend kan worden, omdat we geen zicht hebben of kinderen in de 
leeftijd van 2 jaar daadwerkelijk al starten met het voorschools educatief aanbod. We horen vaak dat 
kinderen  in de praktijk al later starten. We komen uiteindelijk op een verschil in berekening.  
 
Verder geeft de gemeente aan dat zij in deze tijd van financieel zwaar weer (tekorten sociaal domein) 
niet het risico kan lopen om volledig te bouwen op prognose cijfers. 
 
De partijen doen het voorstel om te gaan werken met subsidieplafonds en daarnaast om de termijn 
waarop de urenuitbreiding (11-16 uur en 5,5 – 8 uur) ingaat naar achter te schuiven en de financiele 
ruimte die dit laat te grebruiken om de categorie recht op KOT en niet-VVE te financieren. 
 
De vergadering wordt geschorst.  
 
Na de schorsing doet de gemeente het voorstel om de categorie ‘ouders recht op KOT en niet-VVE’ 
wél te bekostigen, maar daarnaast de urenuitbreiding, conform de ontwerpwet, in te laten gaan per 1 
augustus 2020. Dit biedt partijen echter geen garantie voor 2021. Het voorstel/ de aanpassing van de 
subsidietender moet bestuurlijk nog beklonken worden.  
Op basis van de rapportages die de Peutermonitor ons gaat bieden, zal het verloop van de subsidie in 
beeld worden gebracht en zal de gemeente in 2020 met partijen om tafel gaat om naar bekostiging te 
kijken. Op grond van het daadwerkelijke subsidieverloop 2020 wordt bekeken of de categorie in 2021 
ook gefinancierd kan blijven. De gemeente kan hierin geen garantie bieden en doet dit dus ook niet. 
We zijn afhankelijk van de specifieke doeluiterking OAB/VVE 2020 en de begrotingsvaststelling 2021 
welke in november 2020 plaatsvindt.  
 
Partijn hebben gevraagd, mocht de subsidie in 2021 of volgende jaren lager worden als gevolg van 
bezuinigingen, partijen ook de mogelijkheid hebben om de opdracht terug te geven. Hierop is 
gereageerd dat partijen als gevolg van gewijzigde voorwaarden kunnen besluiten om uit de tender te 
stappen. 
 
Reactie, binnen gekomen per mail op 7.10.2019:  
“Er schoot ons nog iets te binnen, blijft per 01-01-2020 de leeftijd nog even op 2 jaar staan? Ik zou 
zeggen van wel aangezien de oude afspraken van kracht blijven (behalve het tarief). Maar het is wel 
fijn als hier zekerheid over is.” 
 
Reactie gemeente: de startleeftijd van het voorschools educatief aanbod is inmiddels al gewijzigd naar 
2 jaar en 3 maanden (zie gepubliceerde nota van inlichtingen, d.d. 16 sept 2019). Deze zal naar 
aanleiding van de werksessie niet meer opnieuw worden teruggebracht naar 2 jaar.  
 
Echter: om te voorkomen dat ouders van kinderen die in het laatste kwartaal van 2019 met twee jaar 
starten – de eerste maanden in 2020 niet vallen onder de subsidietender, maar pas weer als de 
leeftijd van 2 jaar en 3 maanden bereikt wordt -  geldt dat voor de groep ouders waarvan de peuters 
reeds gebruik maken van het voorschools educatief aanbod de subsidiëring doorloopt. Voor peuters 
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die nog moeten starten houden we de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden aan. Dus kinderen die in 
januari 2020 2 jaar worden, kunnen pas in april 2020 starten.  
 
Bestuurlijke reactie; 
Zoals is aangegeven tijdens de werksessie zijn de uitkomsten besproken met de portefeuillehouder 
Jeugd en Onderwijs, wethouder R. Van Otterdijk. Hij heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de 
voorstellen.  
 
Daarnaast is besloten om de deadline voor het indienen van de plannen één week naar achter te 
schuiven. Potentiële aanbieders dienen hun subsidieaanvraag uiterlijk op 20 oktober 23:59 uur in te 
dienen via het mailadres subsidietender@geldrop-mierlo.nl.    

Dat betekent dat de bekendmaking van de beoordeling en de voorlopige subsidie-beschikking ook een 
week wordt uitgesteld naar: 26 november 2019.   
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