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Samenvatting 
De Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) vraagt, net als voorgaande jaren voor 
2014 een prestatiesubsidie aan voor het open houden van 24 peuterspeelzalen, het zorg 
dragen voor een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het bieden van 
een voorschoolse zorgstructuur voor zorgkinderen. 
In de zomer van 2012 heeft de gemeenteraad de SKH als kernvoorziening vastgesteld. De 
SKH is gevestigd in nagenoeg alle dorpen en kernen van de gemeente Haarlemmermeer, 
behalve in Zwanenburg. Voor de W E activiteiten in Zwanenburg wordt subsidie verleend 
aan kindercentrum De Tinteltuin B.V.. 

De SKH heeft een activiteitenplan overlegd dat is gebaseerd op de doelen van het 
Programma van Eisen (PvE) van 2014 van de gemeente. Op basis van het genoemde 
PvE, het activiteitenplan en de begroting van de SKH, kennen wij een subsidie toe van 
€2.185.454. 

Naast de structurele subsidie van € 2.148.111 wordt aan de SKH incidenteel een bedrag van 
€ 37.343 toegekend over 2014 voor de extra kosten die voortvloeien uit de landelijke 
bestuursafspraken die wij met het Rijk hebben gemaakt op het gebied van Voor en 
Vroegschoolse educatie. Concreet gaat het om extra kosten voor de implementatie van 
"WE thuis" (ambitie ouderbetrokkenheid) en de kosten voor taalcursussen 3F (ambitie 
taalniveau). 

Indexering 
Wij hanteren conform de Voorjaarsrapportage een indexering die voor 2014 0,4% 
bedraagt. 

Inleiding 
De SKH is verantwoordelijk voor het in stand houden van 24 peuterspeelzalen met in totaal 
35 groepen en zorgt hiermee voor een dekkend aanbod in peuterspeelzalen in de gemeente 
Haarlemmermeer. Daarnaast biedt zij op al haar peuterspeelzalen voor- en vroegschoolse 
educatie (WE) aan en staat hiermee garant voor een groot bereik en spreiding van VVE. 
SKH voldoet hiermee aan de eisen van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie (Wet OKE). 
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Daarnaast ontvangt de SKH jaarlijks subsidie voor de voorschoolse zorgstructuur. De SKH 
zorgt er voor dat ouders en kinderen zich ondersteund voelen bij het opvoeden en opgroeien 
door het bieden van hulp in een vroeg stadium waardoor hun problemen in een latere fase 
kan worden voorkomen of verminderd. Groepsleiding van peuterspeelzalen heeft een 
belangrijke functie in het signaleren van problemen bij jonge kinderen. Na het signaleren en 
bespreken van zorgen kan een belangrijke volgende stap het doorverwijzen zijn. Ouders 
dienen dan met hun kind toegeleid te worden naar het aanbod voor 
opvoedingsondersteuning of ontwikkelingsstimulering of naar een traject voor verdere 
diagnostiek en hulpverlening. De SKH en GGD Kennemerland hebben afspraken gemaakt 
over de samenwerking ten behoeve van jonge kinderen waar zorgen om zijn en die gebruik 
maken van de voorzieningen van de SKH. Deze samenwerking hangt samen met de 
ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Haarlemmermeer. 

Context 
Met ingang van 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
(OKE) van kracht. Deze wet beoogt een kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk. De 
kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk moeten gelijk zijn aan die van de kinderopvang. 
Eén van de eisen is dat de peutergroepen maximaal 16 kinderen mogen opvangen. 
Daarnaast heeft de wet OKE tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 
De maatregelen die voortvloeien uit deze wet zijn bedoeld om ouders en hun jonge kinderen 
betere voorzieningen te bieden en de kansen van deze kinderen te verhogen. Onze 
gemeente geeft met de subsidieverlening aan de SKH invulling aan de wet OKE en voorziet 
met het aanbod van de SKH in een kwalitatief hoogwaardig en dekkend aanbod aan 
peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie in onze gemeente. De wettelijk 
vastgestelde doelgroep W E kinderen wordt ruimschoots bereikt. 
Peuterspeelzaalwerk richt zich op het jonge kind (2 - 4 jaar). De functie van het 
peuterspeelzaalwerk is om vooral jonge kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling 
(motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en taalkundig) en achterstanden daarin 
vroegtijdig te kunnen signaleren. De SKH biedt op al haar peuterspeelzalen voor-en 
vroegschoolse educatie (WE) aan, zodat kinderen die een achterstand hebben in hun brede 
ontwikkeling, vroegtijdig spelenderwijs gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. 

Programma van Eisen 2014 
In het vastgestelde Programma van Eisen 2014 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2014 
wij met de SKH zijn gekomen. Het Programma van Eisen maakt scherp wat wij specifiek aan 
de SKH vragen en waar de SKH op afgerekend kan worden. De afrekenbare prestatie
indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de 
monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover SKH moet rapporteren. 
Deze gegevens stellen zowel ons als de SKH in staat de effecten van diensten en 
activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen 
de basis voor de kostprijsberekening. 
De SKH heeft een kostprijsberekening gemaakt per peuterspeelplaats per kind per dagdeel. 
De integrale kostprijs per dagdeel bedraagt € 582,17 inclusief huisvesting (per jaar) en 
€ 304,32 exclusief huisvestingskosten. Een kostenverhogende factor betreft de huurkosten. 
De SKH wordt hier net als voorgaande jaren voor gecompenseerd. Het aantal beschikbare 
peuterspeelplaatsen bedraagt in 2014: 2544. De kostprijzen zijn iets aangepast vanwege 
gewijzigde berekeningssystematiek. Om tegemoet te komen aan de hogere kosten heeft de 
SKH haar ouderbijdrage op ons verzoek verhoogd met 3% voor nieuwe ouders. De 
peuterspeelzaaltarieven zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen (VNG). 
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Voor en vroegschoolse educatie (WE). 
De VVE kostprijs is gebaseerd op een VVE plaats per dagdeel per kind. Uit de begroting van 
de SKH blijkt dat de integrale kostprijs € 1.006,29 bedraagt. De kostprijs is gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met de kwaliteitsimpuls VVE als gevolg van de 
bestuursafspraken (de taaltoetsen en VVE thuis). Er worden 175 doelgroepkinderen 
opgevangen. Dit zijn tien kinderen meer ten opzichte van vorig jaar. 

Met ingang van de wet OKE per 1 augustus 2010 dienen wij te zorgen voor een dekkend 
aanbod voor- en vroegschoolse educatie (WE). De SKH biedt op al haar peuterspeelzalen 
(en kinderdagverblijven - niet gesubsidieerd) VVE aan. 

De uitgangspunten van de SKH voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief goed 
aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn: 
1. Het voldoen aan de eisen van de wet OKE; 
2. Een maximaal bereik van de doelgroep; 
3. Alle doelgroepkinderen op een peuterspeelzaal dienen vier dagdelen opgevangen te 

worden; 
4. De jaarlijkse ouderbijdrage voor WE-kinderen mag niet hoger zijn dan de bijdrage die ze 

voor de kinderopvang zouden moeten betalen indien ze recht hebben op de maximale 
kinderopvangtoeslag. Voor 2014 komt dit neer op een bedrag van € 283,00 per jaar voor 
vier dagdelen per week. 

De aanvraag is gebaseerd op 175 doelgroepkinderen in de peuterspeelzalen. Wij realiseren 
hiermee een bovenwettelijk bereik van doelgroepkinderen. Wettelijk moeten wij op grond van 
de wet OKE minimaal 146 doelgroepkinderen bereiken. De SKH werkt met de methode 
Piramide. Deze methode richt zich op stimulering van alle ontwikkelingsgebieden (taal, 
rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling), waarbij extra aandacht is voor de 
taalspraakontwikkeling. De kinderen worden begeleid door een tutor en hun ontwikkeling 
wordt bijgehouden en geëvalueerd. Om alle doelgroepkinderen te bereiken heeft de SKH op 
ons verzoek enige jaren geleden het Plusloket geopend. Dit is een meldpunt, onderdeel van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders, pedagogische medewerkers en 
professionals in de zorg kinderen kunnen aanmelden voor plaatsing. 
De coördinator VVE begeleidt de tutoren, regelt de plaatsing van de kinderen en heeft 
regelmatig overleg met onder andere het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en andere professionals. 

Bestuursafspraken 
Op 21 februari 2012 hebben wij in de nota "Bestuursafspraken G33 over het 'Effectief 
benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen'óe afspraken 
op het gebied van VVE vastgelegd. De SKH zorg als uitvoerder van de VVE voor de 
gewenste kwaliteitsimpuls. Zo optimaliseert zij onder andere het opbrengstgericht werken en 
de tutortijd per kind is uitgebreid. De SKH heeft een aantal HBO'ers in dienst en stelt gericht 
ouderbeleid op. In het kader van de ouderbetrokkenheid is de SKH in 2013 begonnen met 
een pilot W E thuis op een aantal locaties. In 2014 wordt dit stapsgewijs uitgebreid. 
Daarnaast vinden er scholingstrainingen plaats, zodat alle leidsters beschikken over het 
gewenste taalniveau. Tot slot intensiveert de SKH ook in 2014 de samenwerking met de 
W E scholen en andere zorgpartners en neemt daartoe deel aan de door ons opgerichte 
werkgroepen. 
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W E in Zwanenburg 
De SKH is verspreid over nagenoeg alle kernen en dorpen in de gemeente 
Haarlemmermeer en realiseert hiermee een dekkend aanbod. Een uitzondering hierop is 
Zwanenburg. Hier is de SKH niet gevestigd. Omdat in Zwanenburg ook doelgroepkinderen 
zijn die binnen hun eigen woonomgeving een VVE programma moeten kunnen volgen, 
verzorgt kinderdagverblijf "De Hoek", van Kindercentrum Tinteltuin B.V. al een aantal jaar 
een peutergroep met aanbod VVE. Zij werken hierin nauw samen met de SKH. Zo verzorgt 
SKH de tutoring op de groep, zorgt voor de doorgeleiding via het Plus Loket en zij zorgen 
dat de leidsters de benodigde scholingen ontvangen. De Tinteltuin wordt gesubsidieerd voor 
haar W E aanbod. Hiervoor is binnen de OAB middelen (Onderwijsachterstandenbeleid) 
een bedrag van € 18.276 beschikbaar gesteld. De Tinteltuin vangt zes doelgroepkinderen 
op. 
Tinteltuin is net als een aantal andere organisaties in de gemeente Haarlemmermeer een 
bovenlokale (regionale of landelijke) instelling die de salarisnorm van € 127.500 
overschrijdt. De raad heeft echter de weigeringsgrond salarisnorm van de Algemene 
subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 aangepast. Met de Tinteltuin bestaat voor 
1 januari 2013 reeds een subsidierelatie voor de VVE. De salarisnorm vormt tot 2017 geen 
struikelblok. 

Categorie van toezicht 
Met het accountteam hebben wij de SKH gescoord aan de hand van de interventiepiramide 
Hieruit blijkt dat wij de SKH in 2014 'groen' classificeren. SKH heeft de aanvraag voor de 
prestatiesubsidie 2014 tijdig ingediend. Ook is de begroting 2014 conform de richtlijnen van 
de kostprijsberekening opgesteld en er is een activiteitenplan ingediend. Er is sprake van 
een inhoudelijke aansluiting tussen begroting, activiteitenplan en Programma van Eisen. 

Middelen 
De SKH heeft een geaccordeerde begroting peuterspeelzalen ingediend. Daarnaast heeft ze 
een geaccordeerde begroting van haar gehele organisatie overlegd. De subsidie is als volgt 
opgebouwd: Aanvraag Dekking 

subsidieplafond SKH 2014 € 1.471.200 € 1.471.200 

W E 2013 € 664.111* € 452.800 

Uitbreiding VVE doelgroep (tot 175 kinderen) € 25.411 
Bestuursafspraken W E 2014 € 185.900 
Voorschoolse zorgstructuur € 12.800 € 12.800 
Totaal prestatiesubsidie SKH €2.148.111 
Incidenteel extra VVE (bestuursafspraken) € 37.343 € 37.343 
Totaal Aanvraag SKH € 2.185.454 
Tinteltuin € 18.276 € 18.276 
Totaal beschikbare dekking in de gemeentelijke 
begroting VVE voorschool en peuterspeelzalen 

€ 2.203.730 

Totaal Tinteltuin € 18.276 
Totaal SKH €2.185.454 

* inclusief materialen / doelgroep en bestuursafspraken 
De subsidie past binnen het bij de Programmabegroting 2014 vastgestelde subsidieplafond 
2014. 
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Juridische aspecten 
De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Haarlemmermeer 2011. 

In- en externe communicatie 
SKH heeft de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen 
voorstel tot subsidieverlening 2014. Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
De beschikking die naar aanleiding van voorliggend besluit wordt verzonden is voor bezwaar 
vatbaar. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om 
1. SKH in 2014 een prestatiesubsidie van € 2.185.454 te verlenen; 
2. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2014 voor het exploiteren van 24 

peuterspeelzalen met in totaal 35 groepen voor in totaal € 1.471.200 en dit te dekken 
binnen programma Jeugd en Onderwijs, product 650; 

3. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2014 tot een bedrag van € 452.800 voor het 
realiseren van een kwalitatief goed en dekkend aanbod Voor en Vroegschoolse educatie 
voor 165 kinderen en dit te dekken uit Programma Jeugd en Onderwijs, product 480; 

4. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2014 tot een bedrag van € 25.411 voor de 
uitbreiding van de doelgroep tot 175 kinderen en dit te dekken uit Programma Jeugd en 
Onderwijs, product 480; 

5. een prestatiesubsidie te verlenen aan kindercentum De Tinteltuin voor 2014 tot een 
bedrag van € 18.276 voor hun aanbod in Zwanenburg en dit te dekken uit programma 
Jeugd en Onderwijs, product 480; 

6. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2014 tot een bedrag van € 185.900 voor de 
uitvoering van de bestuursafspraken VVE en dit te dekken uit Programma Jeugd en 
Onderwijs, product 480; 

7. een incidentele subsidie te verlenen aan de SKH voor 2014 tot een bedrag van € 37.343 
voor de extra kosten die voortvloeien uit de bestuursafspraken over 2014 en dit te 
dekken uit programma Jeugd en Onderwijs, product 480; 

8. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2013 tot een bedrag van € 12.800 voor de 
voorschoolse zorgstructuur en dit te dekken uit Programma Jeugd en Onderwijs, product 
716; 

9. kindercentrum De Tinteltuin B.V. vrijstelling te verlenen van de salarisnorm voor 2014 op 
grond van artikel 13 lid 2 sub g van de ASV Haarlemmermeer voor hun VVE aanbod in 
Zwanenburg; 

10. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, / 
de )ortef3uillehoud 5rs, 

J.C. 

Bijlagei 

Programma van Eisen en besluit 2012 
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productblad 2014 
Subsidie Peuterspeelzalen en Voor en Vroegschoolse 
Educatie 2014 

Verzenddatum 

Geacht bestuur, 

Op 13 augustus 2013 diende u een aanvraag in voor een prestatiesubsidie in het 
jaar 2014. Wij hebben u op 18 november 2013 een voornemen tot subsidieverlening 
gestuurd en u in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. U heeft 
hiervan geen gebruik gemaakt. 

Besluit 
Wij hebben besloten: 

1) u een subsidie van maximaal € 2185.454 te verlenen. Dit baseren wij op artikel 17 
van de Algemene Subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 (hierna: Asv), samen 
met het subsidiebeleidskader. 

2) u op grond van artikel 37 van de Asv een voorschot op de subsidie te verlenen. 

3) u op grond van artikel 5 van de Asv en de beleidsregels te plaatsen 
in de categorie van toezicht: groen. 

Subsidie 2014 

Hieronder geven wij aan welke overwegingen ten grondslag liggen aan de 
honorering van uw aanvraag. 
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Inhoudelijk 

Prestatieafspraken 2014 
Het gemeentelijke Programma van Eisen 2014 en de door uw stichting ingediende 
aanvraag zijn de onderlegger van dit besluit tot verlening en maken daar tevens 
onderdeel van uit. De beschikking en het bijbehorende productblad zijn leidend bij 
de verdere uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. Het vertellende deel van de 
subsidieaanvraag d.d. 13 augustus 2013 geldt als inhoudelijke toelichting c.q. 
uitwerking van het productblad. 

Indien zich in de loop van het jaar of bij de afrekening inhoudelijke dan wel financiële 
(interpretatie)verschillen voordoen tussen de diverse documenten, wordt uitgegaan van 
de volgende rangorde van documenten: 

1) Subsidiebeschikking 2014 en Productblad (dossiernummer 2013/45708 
gemeente); 

2) Subsidieaanvraag d.d. 13 augustus 2013 
3) Programma van Eisen 2014 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 

Tot slot kan in het overleg tussen de gemeente en Stichting Kinderopvang 
Haarlemmermeer gezamenlijk besloten worden om activiteiten niet of op een andere 
wijze uit te voeren. Dit zal in een verslag worden vastgelegd 

Productblad 
In de bijlage vindt u het productblad met de berekening van de subsidie, de 
prestaties en de voorwaarden voor subsidie. Het productblad hoort bij dit besluit. 

Financieel 
Subsidiebedrag 

> Peuterspeelzalen €1.471.200,-
> W E € 452.800,-. 
> Uitbreiding materialen / doelgroep € 25.411,-
> Bestuursafspraken W E € 185.900,-
> Voorschoolse zorgstructuur: € 12.800,-

Totaal: €2.148.111 
> Incidenteel2014 € 37.343,-

Totaal: €2.185.454 

Naast de prestatiesubsidie van € 2.148.111 verlenen wij u incidenteel een subsidie van 
€ 37.343 voor de extra kosten voortvloeiend uit de bestuursafspraken over het 
subsidiejaar 2014. 

Toelichting: 
In uw begroting is aangegeven dat u in 2014 extra kosten maakt voor de uitvoering van 
activiteiten die voortkomen uit de bestuursafspraken op het gebied van VVE. Deze 
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bestuursafspraken betreffen een afspraak tussen het college van B&W van de 
gemeente Haarlemmermeer en het Rijk uit 2012. Op grond van die afspraken voert u uit 
W E Thuis en taalcursussen 3F. Voor het jaar 2014 compenseren wij u hiervoor 
incidenteel tot een bedrag van € 37.343. Voor 2015 zullen we de genoemde 
bestuursafspraken en de ambitie op het gebied van VVE opnieuw bekijken. 

Voorts is gebleken dat de kosten voor de Voorschoolse Zorgstructuur ten opzichte 
van vorig jaar zijn gestegen, omdat er meer zorgkinderen zijn. Wij zullen dit 
compenseren tot een bedrag van € 12.800. Hiervoor dienen minimaal 60 
zorgkinderen per jaar te worden behandeld. De meerkosten voor de tien extra W E 
kinderen zullen worden gecompenseerd tot een bedrag van € 25.411 

Indexering 
Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door raad 
op voordracht van het college in de voorjaarsrapportage besloten. Voor de subsidies 
vanaf 2014 is het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012 van toepassing. Dit 
betekent dat indien tot indexering wordt besloten, de trendmatige stijging van materiële 
en personele kosten voor alle gesubsidieerde organisaties op dezelfde index 
gebaseerd, nl. het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het 
Centraal Economisch Plan in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Er wordt voor 
het loondeel dan ook niet meer aangesloten bij de diverse CAO's. Voor 2014 is 
besloten tot indexering over te gaan. Er is daarbij echter voor de lonen afgeweken van 
het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch 
Plan. Het totale budget is geïndexeerd met 0,4%. Dit is verwerkt in de budgetten van 
het Programma van Eisen. 

Consequenties ontwikkelingen Sociaal Domein 
Zoals wij u al in het voorjaar bericht hebben, wordt er de komende jaren een groot 
aantal taken naar de gemeente gedecentraliseerd: de volledige jeugdhulp, de 
begeleiding en verzorging uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de 
regelingen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (de Participatiewet). 
Dit betekent voor onze organisatie zowel inhoudelijk als financieel een grote uitdaging 
met ingrijpende gevolgen. Haarlemmermeer kiest daarbij voor een fundamentele 
hervorming van het sociale domein als geheel. Om deze hervormingsambities in het 
sociaal domein maar ook de bezuinigingsopgave vanuit het rijk te realiseren, moeten wij 
zaken anders, slimmer, efficiënter en effectiever organiseren. Wij beseffen dat wij deze 
slag niet alleen kunnen maken maar dat hiervoor de kennis en ervaring van onze 
bestaande en nieuwe partners nodig is. 
Inhoudelijk zullen we moeten bezien welke bestaande door ons gefinancierde 
activiteiten binnen het sociale domein (zowel welzijn, jeugd, cultuur als sport) een 
bijdrage kunnen leveren aan deze nieuwe ambities; waar een extra impuls nodig is en 
waar reduceren of afbouwen aan de orde is. Tevens zullen we de huidige wijze van 
financiering tegen het licht houden. 

Het bovenstaande betekent dat wij niet alleen verwachten tot een herschikking van 
bestaande subsidies over te zullen gaan maar mogelijk ook tot andere wijzen van 
financiering. Hoewel de consequenties per organisatie nog niet bekend zijn, zal dit hoe 
dan ook (hetzij inhoudelijk, hetzij financieel) voor u als gesubsidieerde organisatie, 
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vanaf 1 januari 2015 gevolgen hebben. Vanzelfsprekend zullen wij u tijdig op de hoogte 
brengen wat dit exact voor uw organisatie betekent. 

Procedureel 

Categorie van toezicht 
Op grond van op artikel 5 van de Asv en de van toepassing zijnde beleidsregels 
plaatsen wij uw organisatie in een categorie van toezicht. Hierbij bestaan drie 
mogelijkheden: groen, oranje en rood. Groen is de normale situatie waarin u (door 
ons bepaalde) minimum verantwoording- en informatierapportages aan ons dient 
over te leggen. Oranje of rood geeft aan dat er naar onze mening structurele 
problemen zijn met uw bedrijfsvoering of zich andere risicovolle gebeurtenissen voor 
(kunnen) doen. Daarom wordt in die categorieën frequentere en soms diepgaandere 
informatie van u verlangd. Wij zijn voornemens uw organisatie te plaatsen in 
categorie Groen. Dit heeft voor u de volgende consequenties: 

Er wordt ambtelijk minstens tweemaal per jaar overlegd over o.a. jaarstukken, het 
Programma van Eisen, de subsidieaanvraag en de begroting. Indien nodig vindt 
aanvullend bestuurlijk overleg plaats. 
Daarnaast dient u alle gevraagde gegevens met betrekking tot uw subsidie volgens de 
Asv jaarlijks te overleggen, zoals een activiteitenplan en begroting, inhoudelijk 
jaarverslag, afrekening met financiële verantwoording en een accountantsverklaring. 

Controleprotocol accountant 
Op grond van artikel 3 lid 5 Asv dient u aan het eind van uw boekjaar uw jaarstukken te 
laten controleren door een registeraccountant. Hierbij eisen wij dat u aan uw accountant 
de opdracht voor de controle verleent, gebaseerd op een controleprotocol zoals wij 
zullen opnemen in de bijlagen bij de subsidieverlening. Dit protocol verschaft uw 
accountant informatie over controletoleranties, rechtmatigheidsaspecten en andere 
relevante zaken. In het protocol is ook een passage opgenomen over het controleren 
door uw accountant van niet-financiële informatie. Hieronder en in onze 
subsidiebeschikking zullen wij aangeven welke niet-financiële informatie uw accountant 
dient te controleren. U bent verplicht dit protocol en de in de beschikking genoemde 
niet-financiële informatie met uw accountant te communiceren. Wij zijn voornemens om 
de volgende niet-financiële informatie te controleren: 

• Of één of meer van uw medewerkers, bestuursleden of toezichthouders in 2014 
een beloning van u heeft ontvangen van in totaal meer dan € 127.500; 

• Een verklaring van uw accountant welk deel van de reserve is opgebouwd uit 
niet-commerciële activiteiten. 

Toelichting: 
Volgens artikel 13 lid 2 sub e van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien iemand 
binnen een organisatie, die voor haar exploitatie en het uitvoeren van activiteiten voor 
een groot deel afhankelijk is van subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, een 
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hogere beloning verstrekt krijgt dan de beloning van de hoogst mogelijke inschaling 
van medewerkers in gemeentelijke overheidsdienst bij de gemeente Haarlemmermeer. 
Een vrijstelling wordt voor ten hoogste een jaar verleend en kan slechts één maal met 
maximaal een jaar worden verlengd. 

Governance Code 
De inrichting van uw instelling moet voldoen aan de eisen van de Governance Code 
van uw branche, indien van toepassing. 

Voorschot 
Wij zullen de bovengenoemde subsidie in 13 termijnen bevoorschotten. In mei 2014 
zult u 2 termijnen ontvangen, in de resterende maanden zal steeds 1 termijn worden 
uitbetaald. Wij maken uiterlijk 11 februari 2014 het eerste voorschot over op 
bank/girorekeningnummer: 345800974 ten name van Stichting Kinderopvang 
Haarlemmermeer o.v.v. subsidie 2013 

Vaststelling 
Wij stellen de uiteindelijke subsidie 2014 vast op basis van uw aanvraag tot 
vaststelling. Deze moet vóór 15 april 2015 worden ingediend. Als wij de 
aanvraag niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat de verleende 
subsidie op € 0 , - wordt vastgesteld. Nadat we de subsidie vastgesteld hebben, 
maken we het eventueel resterende bedrag over. 

Mocht u vragen hebben over deze beschikking dan kunt u contact opnemen met 
Suzanne Bos, telefoonnummer 023 - 567 4804. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de gemeentesecretaris, 
voor deze, 
de directeur 

Drs. K. Leenman 
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Verzendlijst t.b.v. FM/DRM 

steiier : Suzanne Bos 
Telefoon : 023 5674804 

Geadresseerde : Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 
mevrouw S.D. Grovenstein, directeur 
Postbus 
Hoofddorp 
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Kenmerk 

productblad 2014 
Subsidie Peuterspeelzalen en Voor en Vroegschoolse Educatie 2014 
13.067527 

Digitale afschriften aan: 
- Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd) 
- suzanne.bos@haarlemmermeer.nl 

- S.Sijm@Haarlemmermeer.nl 

Papieren afschriften aan: 

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: 

Regels m.b.t. postverzending: 
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden; 
indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen; 
bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; 
afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen. 



ventuele subdoelstellingen 

Het creëren van een veilige en 
stimulerende omgeving voor jonge 
kinderen in peuterspeelzalen 
waarbij bijzondere aandacht is voor 
het terugdringen van 
taalachterstand in het Nederlands 
Teneinde alle jonge kinderen 
optimale ontwikkelingskansen te 
bieden. 

Het stimuleren van jonge kinderen 
in hun brede ontwikkeling ( 
motorisch, sociaal-emotioneel, 
cognitief, creatief en taalkundig) en 
achterstanden daarin vroegtijdig 
signaleren. 

kinderen die een achterstand 
hebben in hun brede ontwikkeling, 
in het bijzonder op het gebied van 
de Nederlandse taal, worden 
vroegtijdig spelenderwijs en 
methodisch gestimuleerd in hun 
ontwikkeling. 

Programma 5 Werk en Inkomen 
(product 650 kinderopvang). 
Peuterspeelzaalwerk 

€ 1.471.200,00 Het open houden van 24 
peuterspeelzalen met in totaal 35 
groepen met in totaal 16 peuters 
per groep*. 

Het bieden van kwalitatief goed 
peuterspeelzaalwerk zoals neergelegd in de de 
vereisten van de wet Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 

l . Kost| 
ligt bes 
Het aan 
2544 

Als gevolg van de wet OKE het Het opvangen van maximaal 16 peuters per 
verkleinen van de groepen van 20 groep 
naar 16 leuters ler nroe ) 

drie uur open per groep per dagdeel 

mSm Een leidster-kindratio van een leidster op 
maximaal 8 kinderen 
Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar 
Voor- en vroegschoolse educatie (WE) 
aangeboden met een maximum van 16 
kinderen. 
Het beschikken over een pedagogisch plan 
waarin de pedagogische kwaliteit nader staan 
omschreven. 

Het realiseren van een dekkend aanbod 
peuterspeelzalen in de gemeente 
Haarlemmermeer 

Er is aandacht voor gezonde voeding, gezonde 
leefstijl en bewegen vanuit de JOGG-gedachte. 

Overig: compensatie hoge huren Het huren van peuterspeelzalen 
de Regenboog, de Toverfluit, de 
Wervelwind en de Pleinen en 
Wigwam, dorpshuis 
Badhoevedorp 

Programma 6 Jeugd en Onderwijs, 
Product 480 OAB / W E 

Het voorkomen en verminderen van 
taalachterstanden bijpeuters 

€ 452.800,00 In de W E is inbegrepen: 

Coördinator W E 10,5 uur per 
week x 52 weken; 

Plusloket SKH 5,5 uur per week x 
52 weken; 

Alle VVE kinderen op een peuterspeelzaal 
dienen minimaal 4 dagdelen (alternatief: 10 
uur) opgevangen te worden 

Kostpnj 
extra k( 
Het aar, 

tutoruren 115 uur per week x 46 
weken, inclusief reiskosten 
exclusief tutoruren 

Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar 
W E wordt aangeboden, die tevens geschoold 
zijn in het werken met een WE-programma 



zijn voldoende gekwalificeerd voor het 
Piramideprogramma of volgen een gerichte 
opleiding 
Een dekkend aanbod in voor- en 
vroegschoolse educatie (WE) in de gemeente 
Haarlemmermeer volgens de vereisten zoals 
neergelegd in de wet Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 

Aanmeldingen en plaatsingen van WE-
kinderen worden gecoördineerd door het 
Plusloket 

Een sluitende aanpak op het gebied van 
werving en toeleiding van WE kinderen 

Kinderen met een WE-verwijzing (door het 
consultatiebureau) worden met voorrang 
geplaatst 

VVE verlagen ouderbijdrage 
volgens de vereisten wet OKE 

De SKH volgt de door de gemeente bepaalde 
jaarlijkse ouderbijdrage voor kinderen die 
deelnemen aan voorschoolse educatie 

€ 25.411,00 Het opvangen van 10 extra 
doelgroepkinderen 

€ 185.900,00 kwaliteitsimpuls VVE zoals 
vastgelegd in de nota 
Bestuursafspraken over het 
"Effectief benutten voor- en 
vroegschoolse educatie en extra 
leertijd voor jonge kinderen' 2012 
- 2015 

De SKH zet extra tutortijd in t.b.v. het 
versterken van de doorgaande lijn / warme 
overdracht van de voorschool naar de 
vroegschool 

De SKH bevordert de samenwerking met de 
WE scholen en neemt daartoe deel aan de 
door de gemeente opgerichte werkgroep 
SKH heeft een gericht ouderbeleid en neemt 
daartoe deel aan de door de gemeente op te 
richten werkgroep 
DE SKH heeft 2 FTE HBO'ers in dienst 
De SKH optimaliseert het opbrengstgericht 
werken: 

45 min. 
voorben 
Overlegl 
Extra vc 
Evaluatie 
Extra vc 
Evaluatie 

SKH maakt gebruik van het peutervolgsysteemCITO 
Alle leidsters zijn getoetst. 50% van de 
leidsters zit op het taalniveau 3F 
De SKH neemt deel aan de werkgroep 
ouderbetrokkenheid en realiseert een aanbod 
WE thuis. 

mm mm 



kunnen worden voorkomen of 
verminderd -

Tussentijds contact door leidsters 
peuterspeelzalen met JGZ of 
andere overleggen zoals met 
Loket Vroeghulp en Kabouterhuis 

Leidsters/medewerkers doen de reguliere 
overleggen en zorgcontacten; Bij complexere 
zorgvragen hebben de leidinggevenden een 
coördinerende rol in de ondersteuning, 
observatie en toeleiding tot hulp die zij ook 
weer zo snel als mogelijk overdragen aan een 
van de CJG partners 

60 zore 
jaar) 

Observaties en gesprekken met 
externen , ook meldingen AMK, 
door leidinggevende 

Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG) 

Bij alle 
SKH ot 

Kinderen met (dreigend) overgewicht worden 
vroegtijdig gesignaleerd en doorverwezen 

* Op basis van programmavaststelling van de raad en subsidieplafonds college 


