




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 augustus 2010, nummer 110; 
 
overwegende dat er uitvoering moet worden gegeven aan de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie (OKE); 
 
gelet op de middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld ter uitvoering van deze wet en die in de 
begroting staan opgenomen als stelpost; 
 
gezien de noodzaak om een start te maken met de uitvoering van voorschoolse educatie; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
de stelpost ‘Kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk’ toe te voegen aan de begrotingspost ‘kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk’ (4650000) ter uitvoering van het wetsvoorstel OKE.  
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
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Voorstel:
De stelpost ‘Kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk’ toe te voegen aan de begrotingspost ‘kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk’ ter uitvoering van het wetsvoorstel OKE. 
 
 
Inleiding:
Met ingang van augustus 2010 is het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) 
van kracht. Met de wet OKE wil het rijk er voor zorgen dat de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen 
meer op één lijn komt en dat peuters met een taalontwikkelingsachterstand gebruik maken van 
voorschoolse educatie om zo een betere start in het basisonderwijs te kunnen maken.  
 
Beleidskader en rol gemeente 
Wat zijn de te bereiken doelstellingen uit de Wet OKE en wat is de stand van zaken nu?  
      Doelstelling  Stand van zaken  


1 De peuterspeelzalen moeten voldoen aan een 
landelijk kwaliteitskader. De gemeente krijgt middelen 
vanuit het rijk om de kwaliteit op het noodzakelijk peil 
te brengen. Kwaliteitseisen betreffen onder andere 
kind-leidster ratio, opleidingsniveau en 
veiligheidsaspecten. 


De peuterspeelzalen voldoen in grote lijnen 
aan de kwaliteitseisen als het gaat om het 
reguliere peuterspeelzaalwerk. Willen we op 
een peuterspeelzaal voorschoolse educatie 
aanbieden, dan is daar scholing en extra 
personeel voor nodig. 


2 De gemeente zorgt voor een dekkend en hoogwaardig 
aanbod van VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) in 
de voorschoolse periode (peuters van 2-4 jaar). 


Er is nog geen VVE aanbod. 


3 De gemeente zie toe op de kwaliteit van de 
voorschoolse voorzieningen en de voorschoolse 
educatie 


Over de toezicht op kwaliteit maken we 
regionaal afspraken met de GGD. Dit ligt in 
de planning. 
 


4 De gemeente maakt met partners (kinderopvang, 
peuterspeelzalen, scholen, jeugdgezondheidszorg) 
afspraken over uitgangspunten van voor- en 
vroegschoolse educatie (doelgroepbepaling, toeleiding 
van de doelgroep, programmakeuze en doorgaande 
leerlijn) 


Met de partners is overleg gevoerd over de 
uitgangspunten van voor- en vroegschoolse 
educatie. De concept uitgangspunten staan 
in bijlage 1.   







 
 
 


  


 
   


 


Wij moeten aan de slag om een VVE aanbod te realiseren, zodat kinderen met een 
(taal)ontwikkelingsachterstand een voorschools educatief programma aangeboden krijgen. Voor de 
kwaliteit van peuterspeelzalen en het bieden van VVE komt geld vanuit het Rijk.  
Hiervan is € 82.000 (kwaliteitsimpuls) al toegevoegd aan het gemeentefonds. Verder worden de middelen 
voor onderwijsachterstandenbeleid opnieuw verdeeld waardoor wij vanaf 2011 ook middelen voor VVE 
verwachten. Voor de invulling van het totale budget willen wij komende maanden in overleg met de 
betrokken instellingen een plan opstellen om uitvoering te geven aan de wet en waarin we ook het 
peuterspeelzaalbeleid opnieuw tegen het licht houden. Wij stellen voor om de € 82.000, die u bij de 
behandeling van de begroting 2010 heeft opgenomen als stelpost, toe te voegen aan de begrotingspost 
‘Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ voor de uitvoering van het wetsvoorstel OKE.  
 
Maatregelen 
Van de toegevoegde middelen stellen wij € 20.000 eenmalig beschikbaar om de financiële problemen van 
de peuterspeelzalen in 2010 het hoofd te bieden, zie hiervoor collegebesluit 09/1903. Zonder deze 
middelen zijn zij niet in staat mee te werken aan de uitvoering van onze wettelijke taken en is het 
voortbestaan van de peuterspeelzalen in gevaar. Daarbij merken we op dat de gemeente Dalfsen in 
vergelijking met landelijke kengetallen een lage subsidie per peuterplaats betaalt (zowel absoluut als in 
verhouding tot de kosten). Voor 2011 zullen we in overleg met de peuterspeelzalen goede afspraken 
moeten maken over subsidie, waarbij het beschikbare budget niet overschreden wordt. 
 
In augustus 2011 wordt van ons verwacht alle doelgroepkinderen te bereiken met een VVE-programma. 
Doordat het beschikbare budget nu pas in beeld begint te komen en we nu concrete plannen kunnen gaan 
maken, is het de vraag of we deze deadline kunnen halen. Het is in ieder geval van belang om zo snel 
mogelijk te starten. Daarom starten we in oktober 2010 met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf  ’t 
Hummelhof en het consultatiebureau een VVE-groep in de kern Nieuwleusen. Wanneer duidelijkheid is 
over de beschikbare middelen en er enige ervaring is opgedaan met de groep in Nieuwleusen, kunnen we 
de uitvoering verder oppakken. Wij gaan in eerste instantie uit van het huidige beleid en het uitvoeren van 
onze wettelijke taken tot we u een nieuw beleid voor voorschoolse voorzieningen en educatie voorleggen. 


Alternatieven:
We geven uitvoering aan een wettelijke taak. De € 82.000 die u als stelpost gereserveerd heeft voor 
uitvoering van deze taken is nodig voor onder andere personeelskosten, programmamateriaal en het 
verlagen van financiële drempels voor ouders van doelgroepkinderen (eveneens een wettelijke 
verplichting). Een alternatief is er op dit moment niet. 
 
Financieel kader:
U heeft de middelen, die wij in het kader van onze nieuwe wettelijke taken in het gemeentefonds gestort 
krijgen, als stelpost opgenomen. Wij vragen u deze middelen aan de begrotingspost ‘Kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk’ toe te voegen om uitvoering te geven aan de nieuwe wet.
 
Communicatie:
Wij informeren de betrokken partners binnen de werkgroep Lokaal Educatieve Agenda (LEA) over uw 
besluit en gaan de komende tijd aan de slag met nieuw beleid rondom voorschoolse voorzieningen en 
educatie.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 





