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Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de nota peuteropvang en Voor- en vroegschoolse Educatie (vve) Leusden 2018 vast
te stellen;
2. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als
model voor de verlening van subsidie voor reguliere peuteropvang vanaf 01-01-2018;
3. voor de uitvoering van bovengenoemd voorkeursmodel vanaf 2018 een aanvullend
budget beschikbaar te stellen en dit in 2018, 2019 en 2020 voor resp. € 76.034,
€ 17.644 en € 8.822 te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2019 de
benodigde structurele middelen ad. € 49.566 ten laste te brengen van de
begrotingspositie;
4. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als
model voor de verlening van de subsidie voor vve peuterplaatsen vanaf 01-01-2018;
5. een incidenteel budget in 2018 van € 54.000 beschikbaar te stellen voor
voorschoolse educatie en dit voor € 34.000 te dekken uit de algemene reserve met
aangewezen bestemming en voor € 20.000 uit de reserve Sociaal Domein;
6. het vanaf 2019 benodigde structurele budget van het voorkeursmodel voorschoolse
educatie bij de voorjaarsnota 2018 bij te ramen tot € 102.240 waarbij de hoogte van
de dekking afhankelijk is van de nieuwe landelijke herverdeling OAB- middelen;
7. de financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Najaarsnota 2017.

Aanleiding
De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2017 ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit
kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Hiermee beoogd zij het stelsel van voorschoolse voorzieningen (kinderdagopvang en
peuterspeelzaalwerk) te hervormen per 1 januari 2018, de verschillen tussen beide
voorzieningen op te heffen en een verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
voorzieningen. De wetswijzigingen noodzaken tot een herijking van het gemeentelijk beleid
ten aanzien van voorschoolse voorzieningen passend bij de lokale setting van de gemeente
Leusden.
Doel / Effect
Een toekomstbestendig en geharmoniseerd beleid voor de uitvoering en financiering van
peuteropvang en vve om ervoor te zorgen dat alle peuters toegang hebben tot een kwalitatief
hoogwaardige voorschoolse voorziening, dat onderwijsachterstanden worden voorkomen
en/of verminderd, er een goede overgang is naar het basisonderwijs en een sluitende
zorgstructuur voor kinderen met extra zorgvragen. Vroege ontwikkelingsstimulering van
kinderen levert een bijdrage aan een kansrijke start, aan hun ontwikkeling in algemene zin
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alsook aan hun schoolloopbaan en kansen op de arbeidsmarkt. Daarmee is de inzet van
voorschoolse voorzieningen een investering in de toekomst.
Achtergrond
Met vaststellen van deze beleidsnotitie gaat de gemeente Leusden per 1 januari 2018 over
naar een geharmoniseerd beleid dat, voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving, aansluit bij
de lokale maatschappelijke behoeften, en een daaraan gekoppelde subsidiesystematiek
voor peuteropvang en vve. In de systematiek speelt het recht op kinderopvangtoeslag (kot)
en het wel of niet hebben van een vve-indicatie een rol bij de mede financiering van het Rijk
respectievelijk gemeente. Er wordt gewerkt op basis van gebruikersgroepen (varianten) en
kindgebonden financiering (‘geld volgt kind’), waarbij subsidie wordt verleend aan
organisaties. Gerealiseerde en benutte peuterplaatsen komen voor subsidie in aanmerking.
Er is gezocht naar een zo optimaal mogelijke invulling van een subsidiemodel op basis van
preventieve inzet, passende inhoudelijke invulling en een gelijke tegemoetkoming voor
ouders met en zonder recht op kot. Openstellen van de markt van peuteropvang en vve geeft
meer keuzevrijheid voor ouders en er is gekozen voor een (deels) inkomensafhankelijke
ouderbijdrage voor reguliere opvang en vve. Uitgangspunt is gelijke toegankelijkheid voor
gezinnen zonder recht op kot ten opzichte van tweeverdieners. Voor vve-peuters is getracht
het voor ouders zo aantrekkelijk mogelijk te houden om hun kind naar een vve-peuteropvang
te brengen, door met name de financiële drempels laag te houden voor de meeste
kwetsbare groepen. Het voorkeursmodel is een ambitieus, haalbaar model.
Wanneer we kijken naar de bekostiging van peuterspeelzaalwerk in Leusden zien we dat de
gemeente vanaf 2010 decentralisatiegelden in het gemeentefonds ontving voor verbetering
van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Bij de kerntakendiscussie (KTD) in 2013 is
besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 211.000,-. De afgelopen jaren zijn de
resterende middelen specifiek ingezet om ouders te compenseren die niet in aanmerking
kwamen voor kot. De decentralisatiemiddelen zijn vanaf 2018 niet meer beschikbaar voor de
afzonderlijke gemeenten en de omvang van de korting bedraagt vanaf 2018 voor Leusden
jaarlijks € 64.777,- euro. De korting pakt voor Leusden extra nadelig uit, omdat de hoogte
van de korting hoger is dan het nu beschikbare budget peuterspeelzaalwerk in de
gemeentebegroting. Bij de bekostiging van voorschoolse educatie heeft het college de
afgelopen jaren incidenteel middelen ingezet om aan de behoefte voor geïndiceerde
doelgroeppeuters te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen. Dit verhoogd de
noodzaak tot een goede basis voor toekomstig beleid.
Na uitwisseling met de raad kiest het college ervoor om de raad een voorstel voor te leggen
met een hoog ambitieniveau dat gedragen wordt door de samenwerkende partijen in het
veld. Het college kiest bewust voor een geharmoniseerd en geactualiseerd beleid dat past
binnen de ambities op het gebied van vroegsignalering en doorgaande ontwikkelingslijn van
kinderen. Zij wil, samen met maatschappelijke partijen, structureel investeren in de
ontwikkeling van jonge kinderen.
Argumenten
1.1 Peuteropvang en voorschoolse educatie dragen preventief bij aan de ontwikkeling van
kinderen.
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De ontwikkeling van peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en peuters
met een vve indicatie wordt door peuteropvang en vve gestimuleerd en de doorgaande
leerlijn van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs wordt gerealiseerd.
Kinderen nemen voor hun vierde jaar deel aan een maatschappelijke activiteit en dit vergroot
de kans dat eventuele ontwikkelingsachterstanden of bedreiging van de ontwikkeling van de
peuter vroegtijdig worden ontdekt en bestreden. Vroegsignalering kan tot gevolg hebben dat
er minder beroep op hulp en ondersteuning op latere leeftijd nodig is. De laagdrempelige
mogelijkheid tot opvoedvragen en -ondersteuning, die de voorschoolse voorziening ook is, is
voor deze ouders toegankelijk.
1.2 Een geharmoniseerd peuteropvang en vve beleid biedt een toekomstbestendige basis
De wetswijzigingen noodzaken tot een herijking van het gemeentelijk beleid ten aanzien van
voorschoolse voorzieningen passend bij de lokale setting van de gemeente Leusden. Per 1
januari 2018 gaat gemeente Leusden over naar een geharmoniseerd beleid met daaraan
gekoppeld subsidiesystematiek voor peuteropvang en vve. Een toekomstbestendig beleid
voor de uitvoering en financiering van peuteropvang en vve is noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat alle peuters toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse
voorziening, waaronder peuters zonder recht op kot en peuters die voor de voorschoolse
educatie zijn geïndiceerd.
2.1 Het voorkeursmodel geeft invulling aan de ambitie om uiteindelijk plek te bieden aan alle
reguliere peuters in Leusden.
Op basis van de wettelijke kaders, behoeften en budgetten is gezocht naar een zo optimaal
mogelijke invulling van het model. Het voorkeursmodel reguliere peuterplekken heeft de
volgende elementen:
 Peuters kunnen instromen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar;
 dagdelen per week;
 Een dagdeel peuteropvang beslaat maximaal 4 uur per dag;
 Peuteropvang wordt gedurende 40 weken per jaar (schoolweken) aangeboden;
 Ouderbijdrage inkomensafhankelijk;
 Maximaal tarief voor tegemoetkoming gelijk aan tarief van het Rijk;
 Subsidieregeling open voor meerdere organisaties;
 Jaarlijkse verhoging van het aantal plekken van 56 naar 65 reguliere plekken in 2021.
Het model is vormgegeven op basis van preventieve inzet, de optimale inhoudelijke invulling
en een gelijke tegemoetkoming voor ouders met en zonder recht op kot. Door het
openstellen van de markt van peuteropvang ontstaat er keuzevrijheid voor ouders voor een
passend aanbod; daarnaast is gekozen voor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit
heeft de voorkeur boven een vaste ouderbijdrage, vanwege de gelijktrekking met de kot.
Uitgangspunt is gelijke toegankelijkheid voor gezinnen zonder recht op kot ten opzichte van
tweeverdieners; we kiezen ervoor om de ouderbijdrage voor gezinnen zonder kot te
harmoniseren met de ouderbijdrage voor gezinnen mét kinderopvangtoeslag.
De kosten van het voorkeursmodel passen niet binnen de budgetten die inzetbaar zijn voor
peuteropvang. Wel past hier een voorbehoud, omdat er veel variabelen zijn die invloed
uitoefenen op de uiteindelijke uitputting van de middelen. Dit betreft onder meer het aantal
ouders dat recht heeft op kot en de daadwerkelijke deelname van reguliere peuters.
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3.1 Voor het voorkeursmodel reguliere peuterplekken is onvoldoende budget beschikbaar
Voor de ambitie om alle peuters een plek te bieden op basis van het voorkeursmodel is
onvoldoende budget beschikbaar, maar het tekort is aflopend door het oplopen van de
decentralisatie-uitkering. Na het jaar 2021 ontstaat er een structureel tekort in het budget van
€ 49.566.

Budget Peuteropvang
korting Wet Oké *)
Decentralisatie-uitkering
Totaal beschikbaar budget
(binnen huidige begroting 2018-2021)
Benodigde middelen
Tekort

2018
56 plekken
€ 49.207
€ - 64.777
€ 43.114

2019
59 plekken
€ 49.207
€ - 64.777
€ 57.486

2020
62 plekken
€ 49.207
€ - 64.777
€ 71.857

2021
65 plekken
€ 49.207
€ - 64.777
€ 86.228

€ 27.544

€ 41.916

€ 56.287

€ 70.658

€ 103.578

€ 109.126

€ 114.675

€ 120.224

€ 76.034

€ 67.210

€ 58.388

€ 49.566

Voorgesteld wordt om het structurele tekort ad € 49.566 dat vanaf 2021 zal ontstaan al vanaf
2019 ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat, welke mede na de
bekendmaking van de meicirculaire 2017, vanaf het jaar 2019 sterk verbetert. Voor het
resterende tekort in 2019 en 2020 wordt voorgesteld dit eenmalig uit de reserve sociaal
domein te dekken. In 2018 is het begrotingsresultaat niet van voldoende omvang om het
ontstane tekort te dekken. Voorgesteld wordt om het tekort in 2018 ad € 76.034 volledig te
dekken uit de reserve sociaal domein. Onderstaande tabel geeft het dekkingsvoorstel weer.
Dekkingsvoorstel
t.l.v. Reserve Sociaal Domein (inc.)
t.l.v. begrotingspositie 2019-2021
Totale dekking

2018
€ 76.034
€ 0
€ 76.034

2019
€ 17.644
€ 49.566
€ 67.210

2020
€ 8.822
€ 49.566
€ 58.388

2021
€ 0
€ 49.566
€ 49.566

4.1 Het voorkeursmodel geeft invulling aan de ambitie om plek te bieden aan vve- peuters in
Leusden.
In het voorgestelde voorkeursmodel vormen de wettelijke kaders, en daaruit volgend de
inhoudelijke ambities en doelstellingen het uitgangspunt. Het voorkeursmodel vve
peuterplekken heeft de volgende elementen:
 Verbreding van de doelgroepdefinitie vve om ook kinderen met een sociaalemotionele achterstand te indiceren en meer peuters vroegtijdig passende
ondersteuning bieden om hun ontwikkeling te stimuleren;
 Peuters worden geïndiceerd en kunnen instromen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar;
 Er wordt met een erkend VVE-programma gewerkt;
 Aanbod voorschoolse educatie bestaat uit maximaal 12 uur (4 dd /3 uur p/d);
 Vve wordt gedurende 40 weken per jaar (schoolweken) aangeboden;
 De ouderbijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld; ouders met recht op
kinderopvang moeten een beroep doen op de kinderopvangtoeslag voor 1e en 2e
dagdeel; zij betalen hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage; Ouders zonder
recht op kinderopvangtoeslag betalen voor het 1e en 2e dagdeel een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage gekoppeld aan gemeentelijke toeslagtabel;
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Voor het 3e en 4e dagdeel geldt geen ouderbijdrage voor ouders met een vve-peuter,
deze worden volledig gefinancierd door de gemeente;
Voor de berekening van de gemeentelijke subsidiebijdrage wordt rekening gehouden
met de maximale uurprijs die het Rijk voor de vergoeding uit de kot hanteert + een
vve opslag van 1,-. Dit geeft een gelijke en transparante basis voor toeslagouders en
niet-toeslagouders;
De subsidieregeling staat open voor organisaties met een vve-aanbod;
Er worden aanvullende eisen gesteld als voorwaarde voor de subsidievertrekking,
deze worden benoemd in hoofdstuk 4 van de nota;
Uitbreiding van het aantal vve- peuterplekken van 20 naar 30 plekken vanaf 2018.

Het model is vormgegeven op basis van de optimale inhoudelijke invulling en een
laagdrempelige toegang voor ouders. In de vertaling daarvan naar de financiële en
organisatorische randvoorwaarden is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de
huidige aanbieders, zodat er een zorgvuldige overgang naar de nieuwe situatie mogelijk is.
Daarnaast is getracht het voor ouders zo aantrekkelijk mogelijk te houden om een kind naar
een vve-peuteropvang te brengen, door met name de financiële drempels laag te houden
voor de meeste kwetsbare groepen. Het model is voor de gemeente niet het financieel meest
gunstige model. De kosten van het voorkeursmodel in het jaar 2018 passen niet in het
budget dat inzetbaar is voor voorschoolse educatie. Wel past hier een voorbehoud, omdat er
veel variabelen zijn benoemd die invloed uitoefenen op de uiteindelijke uitputting van de
middelen. Dit betreft onder meer het aantal ouders dat recht heeft op kot, de daadwerkelijke
deelname van peuters en het aantal vve-geïndiceerde peuters.
5.1 Voor het voorkeursmodel vve-peuterplekken is onvoldoende budget beschikbaar
In onderstaande tabel wordt duidelijk dat voor vve-peuterplekken op basis van het
voorkeursmodel onvoldoende budget beschikbaar is in 2018.
Jaar

Budget

Raming voorkeursmodel

Afwijking

2018

€ 48.000

€ 102.240

€ - 54.240

De gemeente heeft uit de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom extra middelen
ontvangen ter compensatie voor de kosten van participatie en integratie van vluchtelingen. In
2016 zijn de resterende middelen van 2016 gestort in de algemene reserve met aangewezen
bestemming in afwachting van een bestedingsvoorstel.
Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 54.240 in 2018 beschikbaar te stellen voor
vve-peuterplekken en dit voor € 34.000 te dekken uit de algemene reserve met aangewezen
bestemming en voor € 20.000 uit de reserve Sociaal Domein. Omdat de verwachting is dat
een deel van de vve- plekken wordt ingevuld door peuters uit deze gezinnen.
Dekkingsvoorstel
Algemene reserve aangewezen bestemming
Reserve sociaal domein
Totale dekking voor het tekort

2018
€ 34.000
€ 20.240
€ 54.240
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6.1 Per 2019 kan er mogelijk een tekort ontstaan voor de ambitie voor vve-plekken
Om de beleidsintensivering voor voorschoolse educatie structureel te kunnen financieren zijn
mogelijk aanvullende middelen nodig. De nieuwe landelijke verdeelsystematiek
Onderwijsachterstanden middelen (OAB) vanaf 2019 is, bij het schrijven van dit voorstel, nog
niet vastgesteld door de eerste kamer. Het rijksbudget is mogelijk ontoereikend om het
voorkeursmodel op het gewenste niveau te behouden.
1.1 Het voorstel heeft gevolgen voor de begroting 2018
De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen bij het opstellen van de
najaarsnota 2017.
Tegenargumenten/alternatieve scenario’s
1. Het college had graag met de raad het debat aangegaan in een daarvoor bestemde
uitwisseling. Echter, in de tijd is dit niet mogelijk omdat bij latere besluitvorming de
organisaties niet tijdig subsidie kunnen aanvragen voor het jaar 2018.
2. Het voorstel wordt in de informatieronde besproken, waarbij het college open staat
voor een debat.
3. Scenario op basis van huidige middelen. Op basis van de beschikbare middelen in
2018 kunnen 15 reguliere peuterplekken en 14 vve-peuterplaatsen beschikbaar
gesteld worden. Dit betekent een verlaging van het huidige aantal reguliere (53) en
vve-plekken (20). Niet-toeslagouders die op dit moment een reguliere peuterplek
hebben voor hun kind, kunnen bij het wegvallen van de subsidie en de
gesubsidieerde plekken de peuteropvang stopzetten. De ontwikkeling van peuters
van ouders zonder recht op kinderopvang wordt hierdoor in mindere mate
gestimuleerd. De kans op ontwikkelingsachterstand bij geïndiceerde kinderen neemt
toe als we niet voldoende vve peuterplaatsen kunnen realiseren of als we
onvoldoende financiële middelen hebben om ouders te compenseren die in
aanmerking daarvoor komen. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer beroep op hulp
en ondersteuning op latere leeftijd nodig is. Kinderen gaan dan vanaf hun vierde jaar
pas voor het eerst deelnemen aan een maatschappelijke activiteit; eventuele
ontwikkelingsachterstanden of bedreiging van de ontwikkeling van de peuter worden
pas na het vierde jaar ontdekt en bestreden;
4. Alternatieve knoppen. Om als raad te kunnen bepalen welke alternatieven er mogelijk
zijn, zijn er naast het voorkeursmodel alternatieve knoppen benoemd. Hiermee kan
indien gewenst een andere kleuring aan het model gegeven worden. Daarbij geldt
wel de kanttekening dat het voorkeursmodel het beste lijkt te beantwoorden aan de
randvoorwaarden en de inhoudelijke doelen van de gemeente Leusden.
5. Vve ambitie later vastleggen. Een alternatief scenario voor de raad is om in het jaar
2018 te kiezen voor een al dan niet hoge ambitie voor het ondersteunen van vvepeuters vanaf het jaar 2019, wanneer de structurele OAB-middelen 2019 en verder
bekend zijn.
6. Normaliter wordt herijking van bestaand beleid in het voorjaar meegenomen bij de
afwegingen voor nieuw beleid. Echter de landelijke kaders en de benodigde
beschikbare informatie was niet tijdig beschikbaar, waardoor het niet eerder mogelijk
was om te komen tot een gedegen voorstel.
Risico’s
1. De hoeveelheid variabelen vraagt om zorgvuldige transitie. Er zijn veel variabelen die
veranderlijk zijn en invloed hebben op de realisatie van de plannen. De aantallen
kinderen, de verschillende categorieën oudergroepen, VVE-indicaties, de
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salarisschalen waar ouders zich bevinden en de toegenomen taken voor aanbieders;
in de praktijk zal moeten blijken hoe dit daadwerkelijk uitpakt en waar de druk hoger
of lager ligt dan nu ingeschat kan worden.
2. De toename van aantallen kinderen op de peuteropvang. Vanuit het rijksbeleid wordt
gestimuleerd dat dit percentage kleiner wordt. Of dit dan expliciet peuteropvang is, in
welk tempo dit plaatsvindt, of dit VVE-kinderen betreft in Leusden, zijn variabelen die
de stijging van de kosten bepalen. Dit is in de nota afgeleid van landelijke cijfers en
een lokale 0-meting. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke situatie vanaf 2018. De
werkelijke afrekening aan het einde van het jaar staat op voorhand niet vast. De
prognose is echter dat dit binnen aanvaardbare marges zal zijn.
3. Als risico moet benoemd worden dat de nieuwe verdeelsystematiek van de
Onderwijsachterstanden middelen (OAB) vanaf 2019, bij het schrijven van dit
voorstel, nog niet is vastgesteld door de eerste kamer. De verwachting is dat het
nieuw te vormen kabinet hierover een besluit zal nemen in 2018. Echter, gezien het
tijdpad dat na vaststelling van de nota nodig is om tot nadere regels en implementatie
van het model bij aanbieders te komen, is het geen optie om pas na de vaststelling
van de verdeelsystematiek te komen met een voorstel. Ingeschat wordt dat de OABmiddelen niet lager zullen uitkomen dan € 48.000 en het risico dus maximaal €
54.240 bedraagt.
Plan van aanpak
Planning en uitvoering
Met het vaststellen van de notitie wordt overgegaan op implementatie van het
voorkeursmodel en wordt een aantal stappen gezet in aanloop naar de ingangsdatum
1 januari 2018:
 opstellen van nadere regels peuteropvang en vve;
 aanbieders kunnen een subsidieaanvraag doen voor het jaar 2018;
 subsidie worden via een voorschot verstrekt. Afrekening vindt achteraf plaats op
basis van het aantal daadwerkelijk benutte plaatsen;
 ouders worden geïnformeerd over de gewijzigde systematiek en de nieuwe werkwijze
en afspraken;
 de wijze van monitoring zal worden bepaald.
Evaluatie en monitoring
De ontwikkelingen van de Harmonisatie worden in ieder geval gedurende het eerste jaar
gemonitord op de volgende aspecten:
 hoe de aantallen peuters zich ontwikkelen en welke oudercategorieën dit betreft;
 hoe dit zich verhoudt tot de inzet van de financiële middelen;
 of de kwaliteit van de peuteropvang voldoende wordt gewaarborgd;
 welke belemmeringen en problemen zich voordoen, maar ook de tevredenheid van
aanbieders en ouders;
 organisatie en bedrijfsvoering voor aanbieders; In hoeverre zijn aanbieders in staat
de transitie te maken;
 of er vastgehouden kan worden aan het subsidiemodel, of dat overgegaan moet
worden op inkoop. Dat zal dan op z’n vroegst per 01/01/2020 ingevoerd kunnen
worden, gezien de doorlooptijd van een aanbestedingsprocedure.
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Bijlagen(n)
Samenvatting notitie peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) Leusden 2018
Notitie peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) Leusden 2018

Het college van de gemeente Leusden,

H. W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsvoorstel Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (vve) Leusden 2018

Pagina 8

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden;
Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 september 2017, nummer: L146241
besluit:
1. de nota peuteropvang en Voor- en vroegschoolse Educatie (vve) Leusden 2018 vast
te stellen;
2. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als
model voor de verlening van subsidie voor reguliere peuteropvang vanaf 01-01-2018;
3. voor de uitvoering van bovengenoemd voorkeursmodel vanaf 2018 een aanvullend
budget beschikbaar te stellen en dit in 2018, 2019 en 2020 voor resp. € 76.034,
€ 17.644 en € 8.822 te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2019 de
benodigde structurele middelen ad. € 49.566 ten laste te brengen van de
begrotingspositie;
4. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als
model voor de verlening van de subsidie voor vve peuterplaatsen vanaf 01-01-2018;
5. een incidenteel budget in 2018 van € 54.000 beschikbaar te stellen voor
voorschoolse educatie en dit voor € 34.000 te dekken uit de algemene reserve met
aangewezen bestemming en voor € 20.000 uit de reserve Sociaal Domein;
6. het vanaf 2019 benodigde structurele budget van het voorkeursmodel voorschoolse
educatie bij de voorjaarsnota 2018 bij te ramen tot € 102.240 waarbij de hoogte van
de dekking afhankelijk is van de nieuwe landelijke herverdeling OAB- middelen;
7. de financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Najaarsnota 2017.
Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 2 november 2017

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter
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