Beleidsregels peuterspeelzaalwerk 2005 (en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak:
Kinderopvang
Beheerstaak: Peuterspeelzaalwerk, functienummer 650.10
2. Aanleiding subsidie
Het peuterspeelzaalwerk is één van de weinige werksoorten die gericht is op
de ontwikkelingsstimulering van het jonge kind en past daarom in het beleid
van de gemeente Zeewolde te streven naar een breed en voldoende algemeen
voorzieningenniveau voor de inwoners van Zeewolde. Omdat voor een
algemene voorziening de toegankelijkheid uitgangspunt is en de kosten van
peuterspeelzaalwerk hoog liggen, is het nodig om naast de ouderbijdragen
een gemeentelijke subsidie te verstrekken.
De gemeente is in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (in voorbereiding)
verplicht zorg te dragen voor een sluitende aanpak van 0-6 jarigen en de
preventie. Het peuterspeelzaalwerk speelt hierbij voor de 2 tot 4 jarigen een
belangrijke rol, en dient hierop te worden toegerust.
3. Uitgangspunten beleid
De gemeente beschouwt het peuterspeelzaalwerk als algemene
opvangvoorziening voor de stimulering van de ontwikkeling van 2 tot 4
jarigen en wil, naast de ouders, een bijdrage leveren in de continuïteit ervan.
De gemeente heeft ervoor gekozen 80% van het totaal aantal 2 tot 4 jarigen
de mogelijkheid te bieden tot deelname aan het peuterspeelzaalwerk. Dit
heeft gevolgen voor het aantal voorzieningen, maar ook voor de kosten
waarmee de uitvoering gepaard gaat. Dit bereik wordt tijdelijk niet gehaald
(1 zaal minder tot herbouw zaal in Polderwijk).
De basis voor latere (school)achterstanden en maatschappelijke
kwetsbaarheid van jeugdigen ligt vaak al in de vroege kindertijd. Vanuit
preventief oogpunt is het organiseren van tijdige en passende ondersteuning
aan jonge kinderen en hun ouders een breed gedragen strategie. De
peuterspeelzalen zijn in dat kader interessant omdat zij op een
laagdrempelige wijze en op vrijwillige basis veel ouders en jonge kinderen
bereiken en al vroegtijdig kunnen signaleren. Daaronder bevinden zich ook
gezinnen die niet zo makkelijk over de drempel van andere
(jeugd)zorgvoorzieningen stappen.
De gemeente wil daarom in het kader van geïntegreerd jeugdbeleid het
peuterspeelzaalwerk beter toerusten op het uitoefenen van de preventieve
functie.
4. Instelling
Stichting Peuterspeelzalen Zeewolde
Om versnippering van het aanbod te voorkomen en om de brede preventieve
aanpak goed te kunnen laten slagen, wordt deze stichting beschouwd als het
enige subsidiabele initiatief.
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5. Doelstelling
- het bieden van laagdrempelige opvang voor peuters;
- het stimuleren van de algemene ontwikkeling (motorisch, taal, sociaal
emotioneel) van peuters;
- het bieden van ontmoetingsgelegenheid voor ouders;
- het realiseren van een sluitende aanpak voor 2-4-jarigen als onderdeel van
de sluitende aanpak 0-6-jarigen;
- aanvullend (tijdelijk) aanbod voor peuters die extra aandacht nodig hebben.
6. Doelgroep
- kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
- kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met (dreigende)
ontwikkelingsachterstanden;
- ouders van kinderen in bovenstaande leeftijdsgroep.
7. Beoogde effect en termijn waarop dit bereikt wordt
- het algemene bereik wordt gesteld op 80% van het aantal peuters in enig
jaar, m.u.v. de periode waarin een zaal minder opengesteld is;
- de ontwikkeling van de preventieve functie moet leiden tot producten
gericht op peuters bij wie zich in de ontwikkeling problemen voordoen of die
in hun ontwikkeling bedreigd worden (als onderdeel van de sluitende
aanpak voor 0-6 jarigen).
8. Functies/producten
Basisfuncties/-producten:
- groepsopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, gedurende minimaal 1 en
maximaal drie dagdelen per week met een maximum van 16 kinderen per
groep;
- begeleiding van de kinderen door tenminste 1 beroepskracht en 1
vrijwilliger, begeleiding van de ouders (informatieverstrekking, lichte
ondersteuning opvoedingsvragen);
Functies/producten in het kader van een sluitende aanpak:
- opvang van peuters bij wie zich in de ontwikkeling problemen voordoen en
in ontwikkeling bedreigde peuters;
- vroegtijdige signalering van achterstanden of stoornissen van peuters;
- verwijzing van ouders naar hulp- en dienstverlening.
- deelname aan netwerken ten behoeve van een sluitende aanpak 0-6 jarigen.
9. Kwaliteit van het aanbod
Het peuterspeelzaalwerk valt onder de werking van de verordening
kinderopvang Zeewolde (kwaliteitseisen kinderopvang) en dient aan de
gestelde eisen te voldoen.
10. Nadere motivatie
Vanuit de begrotingspost voor peuterspeelzalen wordt voorzien in de
algemene doelstellingen van het peuterspeelzaalwerk, te weten het bieden
van laagdrempelige opvang voor peuters, het stimuleren van de algemene
ontwikkeling en het bieden van ontmoetingsgelegenheid voor ouders.
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Daarnaast wordt in een basisaanbod peuterplus voorzien (op 3
peuterspeelzalen).
11. Subsidiegrondslag
St. Peuterspeelzalen is het enige subsidiabele initiatief. Het begrote bedrag
ten behoeve van peuterspeelzaalwerk komt ten goede aan de stichting
Peuterspeelzalen Zeewolde.
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget 80% loongevoelig en 20%
prijsgevoelig is.
12. Prestaties
De prestaties van het peuterspeelzaalwerk worden als volgt gedefinieerd:
- het bieden van peuterspeelzaalwerk op 7 locaties (tijdelijk op 6 locaties)
gedurende 9 dagdelen per week en tenminste 40 weken per jaar;
- per peuterspeelzaal wordt ruimte geboden aan 5 peutergroepen. De
peutergroepen bestaan maximaal uit 16 peuters. In totaal kunnen per
peuterspeelzaal 80 peuters opgevangen worden. Peuters kunnen maximaal
drie dagdelen gebruik maken van de peuterspeelzaal, waarvan 1 ochtend;
- de maximum capaciteit bedraagt bij 6peuterspeelzalen 480 peuters, bij 7
560 peuters;
- het realiseren van een gemiddelde bezetting per jaar op de beschikbare
plaatsen van 85%;
- op grond van nader te ontwikkelen beleid kan in het kader van een
sluitende aanpak gekozen worden voor aanpassing van de groepsgrootte,
begeleiding en maximum aantal dagdelen, eventuele aanvullende
subsidiëring vindt plaats vanuit geïntegreerd jeugdbeleid.
13. Investeringssubsidie
Investeringssubsidie voor peuterspeelzaalwerk behoort, conform de regels
die zijn geformuleerd in het financieel technisch kader, tot de
mogelijkheden.
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