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Kennisnemen van 
Benutting budget peuteropvangtoeslag binnen de gemeente Woerden.  
  
 
   
 
Inleiding 
Tijdens de Raadsvergadering van 5 november 2020 is een amendement ingediend door Progressief Woerden over de 
budgetverlaging van de peuteropvangtoeslag. Het amendement is niet aangenomen. Wel is door de wethouder de 
toezegging gedaan dat meer bekendheid aan de regeling gegeven wordt, dat onderzocht zou worden waardoor de 
onderbenutting in 2020 werd veroorzaakt en dit via een raadsinformatiebrief te delen met de Raad.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het budget peuteropvangtoeslag was in 2020 onderbenut. De redenen hiervoor zijn een te ruime begroting (ook landelijk), 
onbekendheid van de regeling bij doelgroep ouders en corona. 
   
De afgelopen drie jaren is gemiddeld ongeveer € 16.000,- per jaar aan peuteropvangtoeslag verstrekt aan gemiddeld 16 
gezinnen per jaar. Vanuit het Rijk worden hier middelen voor beschikbaar gesteld. Deze middelen werden de afgelopen 
jaren opgehoogd en toegevoegd aan het budget peuteropvang (budget 2018: € 36.000,-, 2019 € 65.000,- en 2020 € 
95.000,-). Zowel landelijk als binnen de gemeente Woerden vindt men het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk 
dat zij leren en spelen op een peutergroep, voordat zij naar de basisschool gaan. De extra middelen moesten 
beschikbaar komen voor alle peuters die buiten de al bestaande financiële regelingen voor peuteropvang 
(kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie) vielen. Er bleken veel minder peuters onder de regeling te vallen dan in 
eerste instantie werd gedacht. Landelijk werden de extra middelen niet benut. Inmiddels zijn deze extra middelen ook niet 
meer beschikbaar. 
 
In onze gemeente ontvangen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage voor maximaal 5 uur peuteropvang per week, dat 
is 1 dagdeel op een peutergroep bij een kinderopvangorganisatie die binnen de gemeente Woerden ingeschreven staat in 
het Landelijk Register Kinderopvang. De verwachting was dat, door het inkomensafhankelijk maken van de regeling, de 
vraag naar de subsidie toe zou nemen. Hierdoor werd de regeling namelijk voordeliger en dus interessanter voor ouders.  
Zowel onze grootste aanbieder van kinderopvang als onze contactpersoon van het consultatiebureau geven aan dat 



onbekendheid met de regeling ook één van de redenen is, waardoor minder subsidie aangevraagd wordt. De meeste 
ouders ontvangen kinderopvangtoeslag van het Rijk voor de opvang van hun kind(eren). Ouders komen niet in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag van het Rijk wanneer één ouder werkt en de andere ouder thuis is. Dit geeft 
ouders de mogelijkheid om de kinderen bewust tot hun vierde jaar thuis te houden. Zij komen dan wel in aanmerking voor 
peuteropvangtoeslag, maar maken hier geen gebruik van. Verder geeft de kinderopvang aan dat er in de coronaperiode 
minder nieuwe aanmeldingen waren.  
 
Om de regeling meer bekendheid te geven is een flyer gemaakt. Deze flyer ligt sinds eind januari 2021 bij het 
consultatiebureau en wordt aan elke ouder, voor wie de regeling van toepassing is, toegelicht en meegegeven. Ook is de 
flyer digitaal verspreid onder alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Woerden met het verzoek ouders te wijzen op 
de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, wanneer zij geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen. Verder zal via 
social media publiciteit aan de regeling gegeven worden.  Door ouders nu gerichter te wijzen op de regeling bij het 
consultatiebureau en de kinderopvang, is het interessant om te bezien of dit als effect heeft dat in de toekomst meer 
gebruik gemaakt wordt van de regeling peuteropvangtoeslag. 
 
   
 
Financiën 
Op dit moment zien we een toename in de subsidieaanvragen. De verwachting is dat de uitgaven als gevolg van deze 
toename in 2021 binnen het huidige budget (€ 30.000,-) blijven.  
  
 
   
 
Vervolg 
Uiteraard blijven wij de ontwikkeling monitoren. Vier keer per jaar plannen wij een gesprek met onze grootste aanbieder 
van kinderopvang en onze contactpersoon van het consultatiebureau. Tijdens deze gesprekken zal de 
peuteropvangtoeslag een vast bespreekpunt zijn.   
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