
 
1. Klopt het dat door de harmonisatie van de kinderopvangregeling per 1 januari j.l. de 

subsidieregeling voor het VVE aanbod en het peuterspeelzaalwerk is vervallen? 
Er is een subsidieregeling voor peuterplaatsen en VVE-plaatsen, hier maakt de betreffende 
voorschool gebruik van.  

De huisvestingssubsidie is als gevolg van de harmonisatie (nationale wetgever) komen te vervallen. 
Door de harmonisatie zijn de voormalige peuterspeelzalen kinderdagverblijven geworden. In de 
uurprijs die wij vergoeden voor peuteropvang is rekening gehouden met gemiddelde 
huisvestingslasten van voorschoolse voorzieningen. Deze subsidie voor peuteropvang en VVE is voor 
iedere voorschool (per 1 Jan 2018 allemaal kinderdagverblijven) opengesteld. Onze voorwaarden zijn 
o.a. dat je als voorschool naast peuteropvang ook VVE aanbiedt en een vast uurtarief rekent. Wij 
verstrekken geen aparte subsidies meer voor huisvestingskosten van peuteropvang.  

In de vorige raad hebben we bij de harmonisatie besloten om het mogelijk te maken op alle 
kinderopvangen VVE-plekken te kunnen aanbieden waardoor het kwaliteitsniveau op alle 
deelnemende kinderopvangen omhoog is gegaan. Bij de harmonisatie komen bijvoorbeeld ook 
scholingseisen voor medewerkers kijken waardoor niet alleen kinderen met een VVE-indicatie maar 
alle kinderen die naar peuteropvang gaan, daar profijt van hebben.  

2. Klopt het dat als gevolg hiervan en door toenemende concurrentie in het dorp het 
voortbestaan van deze algemeen toegankelijke voorziening gevaar loopt? 

Wanneer de vraag gaat over het kulturhus als algemeen toegankelijke voorziening gaat: Nee. De 
afgelopen jaren hebben gemeente en bestuur van kulturhus De Mozaïek meermaals met elkaar 
gesproken, o.a. over het verdwijnen van de subsidie voor huisvestingskosten peuterspeelzalen. Aan 
het bestuur van het kulturhus is gevraagd welke ideeën ze hebben om dit op te lossen. De exploitatie 
van het kulturhus is primair de verantwoordelijkheid van het bestuur van het kulturhus. De contacten 
met de diverse besturen intensiveren wij de komende periode in het kader van governance.  
 
Wanneer uw vraag gaat over de voorschoolse voorziening: Nee. Er lijkt een algemene ontwikkeling te 
ontstaan waarin voorscholen (peuteropvang) en vroegscholen (basisscholen) nadrukkelijker 
samenwerken, soms ook op dezelfde locatie. Wij hebben in Dalfsen gekozen voor een breed aanbod 
aan voorschoolse voorzieningen: iedere peuteropvang-aanbieder kan VVE-plaatsen aanbieden. Wij 
denken dan ook niet dat deze voorziening gevaar loopt.  
 
 

3. Wat gaat de wethouder ondernemen? 
 
Er is geen reden voor specifieke acties. We blijven in gesprek met onze partners, zowel rondom 
governance van de kulturhusen als ook rondom de voor- en vroegschoolse voorzieningen. 


