
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 22.0000456 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
 - 2 28 februari 2022 G Roos 

 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: Subsidieverlening peuteropvang en voorschoolse educatie 2022 
 
Voorgesteld besluit 
1. De subsidie aan Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt voor peuteropvang en 
voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 677.664;  
2. De subsidie aan Stichting Kinderopvang Noordoostpolder voor peuteropvang en voorschoolse 
educatie verlenen voor een bedrag van € 75.000;  
3. De onder 1. en 2. genoemde subsidieverleningen bevoorschotten in 4 over het jaar verdeelde 
gelijke termijnen (maart, juni, september, november);  
4. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Op 14 januari 2020 stelde het college de subsidieregeling Peuteropvang Gemeente Noordoostpolder 
vast. Op basis van deze regeling kunnen kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen voor de 
opvang van peuters. Het gaat om peuters waarvan ouders niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag of voor de opvang van peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse 
educatie (vve). Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt en Stichting Kinderopvang 
Noordoostpolder (SKN) hebben hiervoor subsidie aangevraagd.  
 
Beleidsreferentie: 
- Subsidieregeling Peuteropvang Gemeente Noordoostpolder 
Algemene Subsidieverordening (ASV) 
- Programmabegroting 2022-2025 
- Perspectiefnota 2022-2025 (Hoofdstuk 6: subsidieplafonds (voorlopige bedragen)) 
- Besluit verhogen subsidieplafonds (1e clusterwijziging 2022) 
 
Doelstelling 
Het vergroten van gelijke kansen voor kinderen in de toekomst. 
 
Argumenten 
1.1/2.1 De gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan het vervullen van een wettelijke taak.  
De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en de wet op Primair Onderwijs schrijft 
gemeenten voor om hoogwaardig voorschools aanbod te hebben voor alle peuters met een risico op 
onderwijsachterstanden. Kinderopvangorganisaties beschikken over dit aanbod en kunnen 
voorschoolse opvang bieden aan peuters. Voorschools aanbod draagt bij aan het verkleinen van taal- 
en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. De gemeente subsidieert daarom de aanbieders van 
voorschools aanbod om dit uit te kunnen voeren.  
 
1.2/2.2 Er is budget beschikbaar. 
Voor het verlenen van deze subsidie zijn middelen beschikbaar binnen het budget voor het Onderwijs 
Achterstanden Beleid.  
 
1.3/2.3 De subsidieaanvragen voldoen aan de voorwaarden. 
De te verlenen subsidies passen binnen de regels van de subsidieregeling Peuteropvang Gemeente 
Noordoostpolder en onze ASV. Tevens vallen de te verlenen subsidies onder de voorwaarden gesteld 
aan de specifieke uitkering voor gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanvragen zijn daaraan getoetst en voldoen. 
Daarom kunnen we de subsidies verlenen. 
 



 

 

3.1. U neemt de bevoorschottingsbesluiten op basis van de ASV. 

Volgens de ASV kunt u in één termijn of in vier termijnen de subsidie bevoorschotten. Vanwege de 
hoogte van de subsidie stel ik u vier termijnen voor. Dan krijgen de aanvragers verspreid de 
subsidiemiddelen, zodat zij verspreid over het jaar aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 
 
4.1. De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid. 
Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de kaders die de 
raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is het wenselijk de raad op 
de hoogte te houden van deze subsidies. 
 
Kanttekeningen 
1.1/2.1 De organisaties zouden de subsidies niet volledig kunnen gebruiken. 
In het opvolgende kalenderjaar vragen we van elke organisatie verantwoordingsdocumenten, om de 
subsidie vast te kunnen stellen. De daadwerkelijk gemaakte kosten is het bedrag dat we vaststellen en 
dus het bedrag dat de organisaties uiteindelijk uitgekeerd krijgen. De te verlenen subsidie is een 
voorschot. Geld dat niet of niet rechtmatig besteed is, zullen we terugvorderen.  
 
Planning/Uitvoering 
Startpunt en SKN ontvangen na uw besluit de verleningsbeschikkingen voor de subsidie. 
 
Bijlagen 
- Verleningsbeschikking peuteropvang en vve Startpunt 2022  
- Verleningsbeschikking peuteropvang en vve SKN 2022 
 
 


