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Op 2 februari is aan de gemeenteraad de regeling peuteropvangvoorziening 2017 toegestuurd. 
Uit de toelichtende brief blijkt dat er door het kabinet extra middelen ter beschikking zijn gesteld 
om voor ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag een financiële 
tegemoetkoming te geven voor voorschoolse voorzieningen. Uit contact dat ik gehad heb met de 
Gomarusschool in Leiderdorp, die ook een dergelijke voorschoolse voorziening aanbiedt, blijkt 
dat hierover met hen nog geen contact is geweest. De regeling lijkt ook te suggereren dat deze 
voorziening op de Gomarusschool niet onder de regeling valt. Daarover gaan deze vragen. 
 
1. Artikel 6 van de regeling lijkt de voorschoolse voorziening van de Gomarusschool uit te 

sluiten van de financiële tegemoetkoming waarover in deze brief gesproken wordt. Klopt 
dat? 
 
Dat klopt. Op de website van de Gomarus is te lezen dat zij verwachten van ouders de 
reformatorische identiteit te onderschrijven. Hiermee is de peuterspeelzaal niet 
toegankelijk voor alle peuters.  

 
2. Indien de voorschoolse voorziening van de Gomarusschool hiervan uitgesloten is, hoe is 
 dat dan te rijmen met: 

a) De wettelijke opdracht aan gemeenten, waar het college zelf over schrijft in haar 
brief aan de raad, om voor alle peuters waarvan de ouders geen recht hebben op de 
kinderopvangtoeslag, de toegankelijkheid te waarborgen?  
 
a) Elke gemeente staat vrij in de invulling van de wettelijke taak om peuteropvang 
toegankelijk te maken. Daarbij heeft het college van Leiderdorp besloten dat de 
peuteropvangvoorziening in ieder geval dient te voldoen aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). In deze wet zijn landelijk uniforme 
kwaliteitseisen vastgesteld onder meer op het gebied van kwaliteit, toezicht en 
financiering van kinderopvang. Opvangvoorzieningen die hieraan voldoen, zijn 



geregistreerd in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Gomarus is 
momenteel niet geregistreerd in dit landelijke register.  
 
Daar het college van Leiderdorp in de regeling peuteropvangtoegang 
collegebevoegdheden in de regeling mandateert aan de betrokken peuteropvanglocaties, 
stelt zij ook de eis dat deze toegankelijk dienen te zijn voor alle peuters. Ook verwacht de 
gemeente een samenwerking met de peuteropvanglocaties onderling, dat wil zeggen dat 
bij eventuele krapte de peuteropvangorganisaties bereid zijn om elkaars peuters op te 
nemen. Ook dit is niet mogelijk vanwege de identiteitseis die de Gomarus stelt aan de 
ouders en kinderen van de peuterspeelzaal.  
 
b) De Jeugdwet, waar uit artikel 2.1 lid b blijkt dat daar ook peuterspeelzalen onder 
vallen, die in artikel 2.2 lid e de opdracht geeft ‘kleine doelgroepen’ te bedienen, waar 
ook identiteit op godsdienstig en cultureel gebied onder valt? 
 
b) Deze regeling heeft geen relatie tot de Jeugdwet of de hulp die vanuit daar wordt 
geboden. De specifieke verantwoordelijkheden waar artikel 2.1 lid b naar verwijst, worden 
door deze regeling peuteropvang niet geschonden, en komen de verantwoordelijkheden 
van de gemeente ten behoeve van preventie, ten goede. De peuteropvanglocaties die nu 
de regeling zullen aanbieden, zijn, ook voor de ‘kleine doelgroepen’ toegankelijk.  

 
c) De grondwettelijk vastgelegde bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs, 
waarop de voorschoolse voorzieningen een voorbereiding zijn? 
Antwoord:  
 
c) De bekostigingsstructuur peuteropvang is geen directe afgeleide van de 
bekostigingsstructuur van openbaar en bijzonder basisonderwijs. 
De peuteropvangregeling heeft wel een nauwe relatie met de bekostiging en 
ondersteuning van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), zoals vastgelegd in het 
onderwijskansenbeleid per gemeente. Bij het vaststellen van een eerdere 
onderwijskansenbeleidsnota in 2011 is al vastgesteld dat de peuterspeelzaal van de 
Gomarus niet voldoende toegankelijk is voor alle peuters om deel te nemen aan deze 
regeling.  
 

3. Is er al contact geweest met Floreokids over deze regeling? 
 
Zowel Floreokids, als Smallsteps, zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van 
de regeling. Zij verwachten beiden de regeling per 1 maart te kunnen implementeren. 
Ouders kunnen zich vanaf 1 februari aanmelden bij hen.  
 

4. Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de Gomarusschool, om 
te kijken of financiële tegemoetkoming voor ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag mogelijk is, ook omdat naar opvatting van onze fractie de in artikel 
6 genoemde uitsluiting op grond van religie niet plaatsvindt? 

  
Het college is bereid om in gesprek te gaan met de Gomarus om de standpunten van het 
college toe te lichten. Daarnaast is het college voornemens om de regeling ook in een 
brede partnerkring te bespreken met o.a. het directiekringoverleg, waar de Gomarus aan 
tafel zit.  

  


