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Amendement - behoud budget peuteropvang  

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 5 november 2020, om beslispunt 1 van het 

ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024 als volgt te wijzigen: 

 

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen waarbij: 

In programma “4 Cultuur, economie en milieu” bij de verschillenanalyse genoemde 

voordeel op Peutersubsidie van €59.564 wordt geschrapt. 

 

En dit te dekken uit het positieve saldo op de begroting.  

 

Toelichting 

 

In de begrotingscommissie zei het college op vragen van Progressief Woerden toe om te 

onderzoeken waarom de onderuitnutting op peuteropvang bestaat. In een toelichtende mail 

schreef wethouder Becht:  

 

Ter toelichting: De regeling peuteropvangtoeslag is van oorsprong bedoeld om ouders, die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk (dit is het geval als slechts 1 ouder werkt en 
het inkomen lager is dan € 80.000,-- per jaar), financieel te ondersteunen, waardoor hun kind in 
de leeftijd van 2,5 – 4 jaar toch een dagdeel naar een peutergroep kan.   
 
Per 1 januari 2020 is de regeling peuteropvangtoeslag inkomensafhankelijk gemaakt. Hierdoor 
werd de bijdrage die ouders van de gemeente ontvangen hoger en werd de regeling dus 
‘interessanter’ en daarmee ook een mooi alternatief voor kinderen voor wie het op basis van 
sociale factoren goed zou zijn als zij een dagdeel naar de peuterspeelzaal gaan. 
  
Er wordt veel minder gebruik gemaakt van de regeling peuteropvangtoeslag dan verwacht. Het 
is niet duidelijk waar dit precies aan ligt. Is de doelgroep er niet, is het deel wat ouders zelf 
moeten betalen nog te hoog of is de regeling niet bekend genoeg? De sluiting van de 
kinderopvang eerder dit jaar, als gevolg van Corona, heeft er uiteraard ook geen goed aan 
gedaan. 

In overleg met de GGD gaan we de regeling in 2021 meer onder de aandacht brengen. We 
maken een flyer met daarop uitleg over zowel de VE (voorschoolse educatie) regeling als de 
regeling peuteropvangtoeslag. Deze flyers gaan naar het consultatiebureau en zij zullen ouders 
nog actiever wijzen op de regeling. Uiteraard gaan we monitoren hoe dit zich ontwikkelt. 
  
Voor volgend jaar is het budget overigens al fors naar beneden bijgesteld (nog 30k). 
 

Uit bovenstaand antwoord blijkt dat het budget is bijgesteld (van €89.564,- naar €30.000,-) , 

ondanks dat de uitkomsten van het onderzoek en de effecten van het beter onder de aandacht 

brengen van de regeling door de GGD nog niet bekend zijn. Bovendien ontvangt de gemeente 

een gespecificeerde rijksbijdrage van € 105.719 (2020) en € 82.809,- (vanaf 2021) voor dit doel  

 

Marieke van Noort, Progressief Woerden 


