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Aan de Raad
Voorstel
De Peuterspeelzaal financieel te ondersteunen met een bijdrage van maximaal € 17.500 ten laste van
de reserve onderwijs algemeen.
Argumenten
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van
kracht. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten wettelijk verplicht zijn peuteropvang aan te bieden. Met de
per 1 september 2017 beoogde fusie van de peuterspeelzaal De Eekhoorn en Puck & Co meenden we
dit op Rozendaals grondgebied te hebben geborgd.
Begin dit jaar is duidelijk geworden dat de financiële situatie van de peuterspeelzaal zeer somber
was. Dit was voor ons college reden om in samenspraak met de peuterspeelzaal nader onderzoek te
doen naar de financiële situatie. Uit dit onderzoek is ons gebleken dat de peuterspeelzaal ‘theoretisch’
failliet is.
Vervolgens zijn wij –wederom met instemming van het bestuur van de peuterspeelzaal- in gesprek
gegaan met Puck & Co, de kinderdagopvangorganisatie die is voortgekomen uit het recent
uitgevoerde aanbestedingstraject. Met deze organisatie is geïnventariseerd welke mogelijkheden er
zijn om de peuterspeelzaal ‘overeind’ te houden.
Resultaat van deze besprekingen is dat Puck & Co de peuterspeelzaal al per 1 mei overneemt.
Teneinde de periode tot de fusie te kunnen overbruggen is het wenselijk dat de gemeente een
éénmalige extra financiële bijdrage van maximaal € 17.500 beschikbaar stelt. Zonder deze
‘bruidsschat’ zou de peuterspeelzaal per direct failliet gaan. Als de gemeente dan genoodzaakt zou
zijn om per 1 januari 2018 een nieuwe peuteropvang te organiseren, brengt dit waarschijnlijk meer
kosten met zich mee.
Puck & Co ziet met een andere bedrijfsvoering voldoende mogelijkheden om na zes maanden na de
overname zonder tekorten te kunnen draaien. Hiervoor is het wenselijk dat de gemeente een regeling
invoert zoals de gemeente Rheden die ook kent. Dit betekent dat ouders die in de gemeente
Rozendaal wonen en die niet onder de landelijke regeling voor kinderopvangtoeslag vallen (kort
Raadsvoorstel 28 maart 2017 blad 1 van 2

gezegd: niet-werkende ouders) een gemeentelijke bijdrage kunnen aanvragen. Deze gemeentelijke
regeling wordt vastgesteld door ons college.
Dekkingsplan
Wij stellen voor het benodigd krediet ad € 17.500 ten laste van de reserve Onderwijs algemeen te
verantwoorden.
Ná onttrekking van genoemd bedrag bedraagt de stand van de reserve Onderwijs algemeen
€ 770.666.
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