Raadhuisplein

1

7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

emeente
Emmen
team

Beleid en ontwikkeling
sociaal domein

Aan de raad van de gemeente Emmen

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

18.001821

behandeld door

BSN

1. van der Woude

datum

telefoon

23 januari 2018

140591

fax

e-mail

gemeente~emmen.nl

onderwerp

Beantwoording vragen PvdA over de tarieven voorscholen 2018

Geachte leden van de raad,
Bij de behandeling van de begroting 2018 in november 2017 stelde de fractie van de PvdA de volgende
vragen over de tarieven voorscholen 2018:
• Monitort de gemeente de effecten van de nieuwe tarieven 2018?;
• Kan de gemeente informatie verstrekken over waarom deze keuze is gemaakt (in vergelijking met
mogelijke andere (creatieve) oplossingen)?
In deze brief beantwoorden wij de hierboven vermelde vragen.
De eerste vraag gaat over het monitoren. Stichting OKCEen Stichting Peuterwerk monitoren inderdaad
de in- en uitstroom van de voorschool. In het geval een ouder het contract met de voorschool eerder
opzegt dan verwacht, zal er naar een motivatie worden gevraagd. Na de bekendmaking van de nieuwe
tarieven voor 2018 hebben enkele ouders aangegeven deze kosten niet te kunnen betalen. Met deze
ouders worden momenteel gesprekken gevoerd om te bekijken of er een oplossing op maat kan worden
gevonden. We streven ernaar deelname aan de voorschool voor iedereen mogelijk te houden.
De tweede vraag betreft de keuze voor de tarieven 2018. Wij zijn van mening dat de tarieven 2018
helderheid bieden voor alle ouders; elk kind bezoekt 10 uur per week de voorschool en de ouders krijgen
een nota voor deze 10 uur. Dit is een rekening naar draagkracht. Voor doelgroepkinderen (kinderen met
een indicatie "voorschoolse educatie") rekenen wij een gereduceerd tarief. Met de keuzes die we hebben
gemaakt, houden we rekening met de draagkracht van ouders en bieden we een extra stimulans voor
doelgroepkinderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ouders die beide werken, gebruikmaken van de
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. De kosten voor opvang van kinderen van werkende ouders
komen dan niet meer voor rekening van de gemeente.
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Een alternatief, bijvoorbeeld de voorschool gratis aanbieden of tegen een gereduceerd tarief, leidt tot
oneerlijke concurrentie richting de reguliere kinderopvang. Vanuit de gemeente hebben wij er belang bij
dat de reguliere kinderopvang gezond blijft om ouders een uitgebreid aanbod van opvang te kunnen
bieden; kinderdagopvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Om die reden hebben wij
ervoor gekozen het advies van de VNG, m.b.t. de tarieven voor kinderopvang, voor de voorschool over te
nemen.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
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