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Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden Rijk en gemeenten 
het belangrijk dat peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan.  
Naar schatting zit landelijk 15 % van de peuters nu niet op een voorschoolse opvang. Dit zijn vooral 
kinderen waarvan één of beide ouders niet werken. 
Aan gemeenten wordt gevraagd zich in te spannen om de peuters die nu niet naar een voorschoolse 
voorziening gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op  kinderopvangtoeslag, twee dagdelen 
opvang aan te bieden. Gemeenten krijgen hiervoor € 60 miljoen euro van de Rijksoverheid. Goirle 
ontvangt € 11.558,00 in 2016. Dit loopt op naar € 57.789,00 in 2020. 
Het einddoel is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan.  
Het budget voor deze regeling wordt gefaseerd in zes jaar in de vorm van een decentralisatie-
uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds, onder de noemer DU voorschoolse voorziening 
peuters. 
 
Voor veel gemeenten is de regeling nieuw.  Voor de gemeente Goirle is dat niet het geval.  
In 2012 heeft het gemeentebestuur besloten tot harmonisatie van kinderopvang en 
peuterspeelwerk. Gelijktijdig met de invoering hiervan is ouders financieel de mogelijkheid geboden 
om gebruik te maken van de opvang als zij géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. In feite is 
hiermee al geanticipeerd op de nieuwe rijksregeling. In 2015 werd de opvang  voor 43 peuters op 
deze wijze bekostigd. Momenteel wordt 86,2 % van de peuters bereikt (peildatum 1 maart 2016).   
We hebben besloten  de extra middelen in te zetten op een aantal thema's. Deze thema's betreffen: 
 
1. Actieve communicatie over de mogelijkheid van peuteropvang; 
2. GGD Jeugdgezondheidszorg de opdracht geven deze mogelijkheid actief mee te nemen tijdens 

het 2 jaar en 3 maanden consult; 
3. Aanbieders opvang stimuleren om met een voorstel te komen voor een groter bereik; 
4. Doorontwikkelen Voor en Vroegschoolse educatie (VVE) en indien deze zienswijze wordt gedeeld 

in te zetten om de uitbreiding van VVE-locaties mogelijk te maken.  
 
Bij de Burap 2016 is op basis van de meicirculaire het extra ontvangen bedrag voor taakmutaties 
voorziening peuters verwerkt.  Voor de begroting 2017 en meerjarenbegroting zijn de extra middelen 
ook meegenomen. 
 
Deze ontwikkelingen en de nadere gedachtenvorming hieromtrent, krijgen een plek binnen de Lokaal 
Educatieve Agenda (LEA). Een eerste (start)bijeenkomst hiervoor is geweest op dinsdag 29 november 
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2016. Vanuit deze werkgroep wordt een subgroep rondom de Voor- en vroegschoolse educatie 
gevormd. Over de bevindingen van dit beraad vindt rapportage en advisering aan uw college plaats, 
dit met het oog op nadere besluitvorming.  
 
Eind 2017 willen we 90% van de peuters bereiken en toe leiden naar een voorschoolse voorziening. 
Tevens wordt in kaart gebracht met welke redenen de overige peuters geen gebruik maken van een 
voorschoolse voorziening. Met de acties uit het voorstel, hopen we dit te bewerkstelligen.  
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