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Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: ChristenUnie - SGP 

Naam: Henriette van Keulen 

Onderwerp: Peuterspeelzaalwerk 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Afgelopen weekend heb ik vragen gemaakt over het Peuterspeelzaalwerk, omdat ik er 

nog vanuit ging dat onze motie niet werd overgenomen. Nu lees ik net de laatste 

nieuwsbrief met de bijlages en verneem dat de motie toch wordt overgenomen. 

Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. 

Toch wil ik wel antwoord op mijn vragen hebben. Er zullen vragen tussen zitten die er nu 

niet meer toe doen. 

 

1. U stelt dat het aantal kinderen in de Noordoostpolder afneemt. Kunt u aantonen dat 

het aantal kinderen wat naar de Peuterspeelzalen gaat, ook afneemt?  

 

Antwoord:  

In de contourennotitie Vitaal en Sociaal Noordoostpolder,  

het resultaat van analyses van sociale kerngegevens en het nadenken over 

veranderingen in onze maatschappij en wat dit voor de sociale toekomst van 

Noordoostpolder betekent, is opgenomen dat de bevolkingssamenstelling in 

Noordoostpolder verandert:  

een afname van het aantal kinderen (ontgroening) en een toename van het 

aantal ouderen (vergrijzing). Ook de leerlingprognoses laten deze daling 

zien. 

 

2. Zoals u weet daalt het aantal kinderen wat naar de Kinderopvang gaat gezien de vele 

ontslagen die er zijn gevallen. De praktijk wijst uit dat kinderen of naar de 

Peuterspeelzaal gaan of naar de Kinderopvang. Wat zou dit voor gevolgen kunnen 

hebben voor de aantallen van het Peuterspeelzaalwerk? 

 

Antwoord: 

Het klopt dat er een afname is van het aantal kinderen dat de kinderopvang 

bezoekt. Ouders zoeken andere opvang mogelijkheden, de peuterspeelzaal is 

een van die mogelijkheden. Het aantal peuters dat de peuterspeelzaal 

bezoekt is gemiddeld 524 (2012). De Stichting Peuterspeelzalen 

Noordoostpolder gaat in haar begroting voor 2014 ook uit van gemiddeld 

524 peuters.  

 

3. U stelt dat veel activiteiten zich richten op dezelfde doelgroep. Kunt u hiervan 

voorbeelden geven? 

 

Antwoord: 

Peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, 

buitenschoolseopvang. 
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4. Sommige locaties hebben een te kleine omvang om de vestiging rendabel te maken. 

Landelijke richtlijnen geven aan dat er maximaal 16 kinderen in een groep mogen. De 

kleinste groep in de NOP bestaat uit 9-14 kinderen. De aantallen wisselen soms per 

maand. Kan ik concluderen dat u dit te weinig vindt? 

 

Antwoord: 

Nee, dat is niet een juiste conclusie. Wij hechten aan efficiënte en effectieve 

uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk 

zodat peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

5. Bent u zich er van bewust dat, indien de subsidieverlaging zoals u voorstelt door zal 

gaan, de Peuterspeelzalen van Rutten, Creil, Espel, Luttelgeest (dorp) en Bant zullen 

gaan sluiten?  

6. Zo ja, dat de pilot Kindcentra Rutten niet door zal kunnen gaan? 

7. Wat voor een gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid in de dorpen? 

 

Antwoord: 

Ja, wij zijn ons terdege bewust van de door u genoemde punten. Binnenkort 

ontvangt de raadscommissie een memo over de financiële situatie van SPN. 

 

8. U wilt gaan bezuinigen op het bundelen van kennis, samenwerking en herschikking. 

Kunt u dit verder specificeren? 

 

Antwoord: 

Op dit moment kunnen we dat nog niet specificeren. Plannen moeten nog 

worden gemaakt, o.a. in aansluiting en afstemming met de ontwikkeling 

Kindcentra. Samen met de betrokken partners gaat de gemeente hiermee 

aan de slag. De verwachting is dat het plan medio 2014 gereed is. De raad 

wordt geïnformeerd. 

 

9. Waarom is er voor gekozen om de minima regeling uit de VVE-gelden te betalen? 

Hoort dit niet bekostigt te worden uit het minimabeleid? 

 

Antwoord: 

Over het algemeen maken ouders van doelgroeppeuters gebruik van de 

minimaregeling. De VVE gelden bieden deze mogelijkheid. Daarom is € 

25.000 gereserveerd voor de kosten voor minima. 

 

10. Bent u er van op de hoogte dat deze gelden op zijn en minima er niet meer voor in 

aanmerking kunnen komen? 

 

Antwoord: 

De gelden voor minima zijn niet op. Er is de komende 3 maanden nog € 

2.000 beschikbaar voor nieuwe peuters. Voor de huidige peuters is er 

voldoende budget. Er zijn afspraken gemaakt met SPN indien het budget op 

is zodat peuters van minima naar de peuterspeelzaal kunnen. 

 


