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onderwerp: Peuterspeelzaalbeleid 2007-2010 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. De nota “peuterspeelzaalbeleid 2007-2010” vaststellen. 

2. Naast het reguliere budget de volgende middelen voor het 
peuterspeelzaalbeleid 2007-2010 ter beschikking stellen: 
￭ vanaf 2008 een bedrag van € 12.000 uit het 

onderwijsachterstandenbudget en structureel een bedrag van € 8.000 
uit de algemene middelen 

￭ Vanaf 2009 structureel een bedrag van € 11.000 uit de algemene 
middelen. 

3. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment 
dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring van de 
begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland is verkregen. 

4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
1. Aanleiding 

Landelijke ontwikkelingen in het jeugdbeleid laten zien dat hogere eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van het peuterspeelwerk. Bovendien hebben de instellingen voor peuterspeelzaalwerk 
in de gemeente gevraagd om meer duidelijkheid over het gemeentelijke beleid. Welke omvang 
en spreiding van de peuterspeelzalen heeft de gemeente voor ogen? Welk ambitieniveau is 
gewenst? Hoe moet het peuterspeelzaalbeleid worden ingebed in het lokale jeugdbeleid? 
Welke eis wordt gesteld aan de mate van professionaliteit van het management? In de bij de 
raadstukken gevoegde notitie treft u een nadere onderbouwing van de noodzaak tot 
professionalisering en kwaliteitsverbetering van het peuterspeelzaalwerk aan. 
De notitie peuterspeelzaalbeleid sluit aan bij het Hoofdlijnenakkoord, hoofdlijn 7 het realiseren 
van een kindvriendelijke omgeving. Eén van de gewenste maatschappelijke effecten is dat  
kinderen met een risicoachterstand vroegtijdig worden gesignaleerd en adequaat worden 
verwezen. Peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. 

 
2. Feiten 

De volgende doelstellingen worden voor het nieuwe peuterspeelzaalbeleid geformuleerd: 
1. Peuterspeelzaalwerk voor 55-70% van de peuters 
2. De nagestreefde kwaliteit van de peuterspeelzalen zal bijna gelijkwaardig zijn aan het door 

de VNG gehanteerde ambitieniveau 2.  
3. Voorschoolse educatie (speciaal programma) voor kinderen met risico’s op achterstanden. 
4. Extra aandacht voor zorgleerlingen 
5. Doorgaande ontwikkelingslijn 0-6 jarigen 
6. Eisen worden gesteld aan (en controle uitgevoerd op) de kwaliteit van ruimte, veiligheid en 

hygiëne 
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3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

geen 
 
b. Communicatie/voorlichting 

geen 
 
c. Financiële gevolgen 

• 2007: geen 
• 2008: een bedrag van € 12.000 uit het onderwijs-achterstandenbudget (FCL 64801100 

ECL 42491 wordt overgeheveld naar het reguliere budget voor peuterspeelzaalwerk 
(FCL 66500200, ECL 42102). Een bedrag van € 8.000 wordt structureel uit de algemene 
middelen in de begroting opgenomen voor peuterspeelzaalbeleid (FCL 66500200, ECL 
42102). 

• 2009: een bedrag van € 11.000 wordt structureel uit de algemene middelen in de 
begroting worden opgenomen voor peuterspeelzaalbeleid (FCL 66500200, ECL 42102). 

 

4. Advies commissie(s) 

Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit peuterspeelzaalbeleid 2007 – 2010 zijn 
besproken in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken van 5 april 2007. 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als: 
bespreekstuk (b-stuk) op de raadsvergadering van 24 april 2007. 
Politieke discussiepunten: 
De commissie adviseert in meerderheid positief. De fracties van GemeentebelangenBES en 
BOBbes adviseren de raad om een politieke discussie te voeren over de wenselijkheid om 
beleid te maken op dit terrein. 

 
5. Overige aspecten 

 
 
Bergen,  10 april 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr A.Ph. Hertog 
secretaris burgemeester 
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