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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Per 1 augustus 2020 moeten de gecertificeerde kinderopvangorganisaties 960 uur Voorschoolse 

Educatie aanbieden aan kinderen met een VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte tussen de 

tweeënhalf en vier jaar. Dit wordt geregeld in de Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse 

Educatie gemeente Maastricht 2020 e.v.. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties en primair 

onderwijs in Maastricht vanaf 1 augustus 2020 middelen aanvragen die ingezet kunnen worden om de 

verbinding tussen voor- en vroegschool te versterken en voor de inzet van deze organisaties in de 

knooppunt-samenwerking binnen het kindcentrum. Dit wordt geregeld in de Verordening Subsidie VVE-

TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v..  

 

Beslispunten 

1. De Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse Educatie gemeente Maastricht 2020 e.v. 

Inclusief de keuringseisen voor gecertificeerde voorschoolse voorzieningen in de Gemeente 

Maastricht ingaande 1 augustus 2020 vaststellen; 

2. De Verordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. en de daarbij behorende 

tarieventabel VVE ingaande 1 augustus 2020 vaststellen; 

3. De “Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse Educatie Gemeente Maastricht” en de 

“Verordening Subsidie VVE-TPO” intrekken met ingang van 1 augustus 2020. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Concrete aanleiding voor het aanpassen van de Verordeningen Kindgebonden Subsidie en 

Voorschoolse educatie en de subsidie VVE-TPO is de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking 

van de voorschoolse educatie die per 1 augustus 2020 van kracht gaat1. Ook in het Maastrichtse 

coalitieakkoord 2018-2022 en in de Maastrichtse onderwijsvisie ‘Samen Leren in Maastricht’ is het 

vergroten van de gelijke kansen op onderwijs, onder meer door breder bereik van voorschoolse en 

vroegtijdige educatie als een doelstelling opgenomen.  

                                                        

1 Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22539&did=2018D57349 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22539&did=2018D57349
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Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- en/of 

ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen te verminderen. Het VVE-programma richt zich op meerdere 

ontwikkelingsgebieden zoals beginnende rekenvaardigheid, motorische- en sociaaleconomische 

ontwikkeling en specifiek op taalontwikkeling. VVE is bedoeld voor kinderen die een risico lopen om met 

een achterstand aan het basisonderwijs te starten. Daarmee is de inzet van VVE een belangrijke 

preventieve voorziening om mogelijke taal- en ontwikkelingsachterstanden op latere leeftijd te voorkomen.  

Voor de beeldvorming: Maastricht had in 2019 ongeveer 1.069 peuters die gebruik hebben gemaakt van 

een VVE-locatie waarvan er 35% een VVE-indicatie hebben. In bijgevoegde Raadsinformatiebrief Monitor 

VVE Maastricht 2016-2019 is de ontwikkeling van VVE beschreven gedurende 2016-2019 (bijlage 4).  

 

VVE kan worden opgeknipt in twee delen:  

- Voorschoolse educatie vindt plaats in de kinderopvang en richt zich in Maastricht op peuters 

van 2,5 tot 4 jaar. Gemeenten bepalen welke kinderen ze voorschoolse educatie bieden en 

gemeenten hebben de vrijheid om de wijze waarop dit gebeurt in te vullen.  

- Vroegschoolse educatie vindt plaats op de basisschool en is gericht op kleuters. 

 

Vanaf 1 april 2016 wordt op alle kinderopvanglocaties die als gecertificeerde voorziening zijn aangemerkt, 

een gecertificeerd programma Voorschoolse Educatie aangeboden voor alle kinderen tussen 2,5 en 

4 jaar. Zo komen kinderen met diverse achtergronden al vroeg bij elkaar (inclusie bevorderen en 

segregatie tegengaan). Vanaf dat moment werkt Gemeente Maastricht in het kader van VVE met de 

zogenaamde kindgebonden subsidie. Daarmee is een financiële gelijkstelling ontstaan voor alle 

ouders. Iedere ouder betaalt een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Alle werkende ouders komen 

in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag (KOT) die via de Belastingdienst wordt verstrekt. Alle 

niet-werkende ouders komen in aanmerking voor een kindgebonden subsidie van de gemeente, 

wanneer de kinderopvangorganisatie waar hun kind verblijft aan de gemeentelijke subsidie eisen, 

c.q. keuringseisen VVE voldoet. De afgelopen jaren 2016-2019 hebben vooral in het teken gestaan 

van het implementeren van de harmonisatie en de versterking van de doorgaande lijn tussen 

kinderopvang en primair onderwijs binnen de (integrale) kindcentra.  

 

Naast de kindgebonden subsidie bestaan er subsidiemogelijkheden Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) en Taalactiviteiten Primair Onderwijs (TPO) op basis van de Verordening Subsidie 
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VVE-TPO. Deze subsidies bieden financiële ondersteuning voor VVE-gecertificeerde voorschoolse 

voorzieningen kinderopvang en scholen primair onderwijs, zodat zij kinderen met (taal)achterstand tussen 

2,5-13 jaar kunnen ondersteunen en begeleiden als hun eigen middelen daar niet toereikend voor zijn. 

 

Gemeenten ontvangen financiële middelen van het Rijk om goed gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) te voeren, het zogenaamde GOAB-budget. Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Vanaf 

2019 is hiervoor een nieuw verdeelmodel van kracht. Gemeente Maastricht gaat er met dit 

herverdeelmodel in financiële middelen op vooruit. De uitgaven aan kindgebonden subsidie gaan echter 

ingaande 1 augustus 2020 substantieel stijgen vanwege de verruiming van het VVE aanbod van 960 uur. 

 

2. Gewenste situatie. 

Per 1 augustus 2020 moeten de gecertificeerde kinderopvangorganisaties 960 uur Voorschoolse 

Educatie aanbieden aan kinderen met een VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte tussen de 

tweeënhalf en vier jaar. Dit wordt geregeld in de Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse 

Educatie gemeente Maastricht 2020 e.v.. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties en primair 

onderwijs in Maastricht vanaf 1 augustus 2020 middelen aanvragen die ingezet kunnen worden om de 

verbinding tussen voor- en vroegschool te versterken en de inzet van deze organisaties in de knooppunt-

samenwerking binnen het kindcentrum. Dit wordt geregeld in de Verordening Subsidie VVE-TPO 

Gemeente Maastricht 2020 e.v..  

 

 Indicatoren. 

Effectindicatoren binnen het programma Onderwijs (4) in relatie tot VVE zijn: 

- % peuters dat deelneemt aan VVE van alle peuters 

- % peuters dat deelneemt aan VVE van alle peuters met een VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte  
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3. Argumenten. 

 

Verordening Kindgebonden subsidie 

Met de regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie moeten gemeenten in 

totaal 960 uur Voorschoolse Educatie aanbieden aan kinderen met een VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte tussen de tweeënhalf en vier jaar. Hierbij zijn een aantal voorwaarden gesteld 

door het rijk zoals dat dit aanbod maximaal 6 uur per dag mag bedragen en dat het totaalaantal uren 

Voorschoolse Educatie (960 uur) in anderhalf jaar tijd moet worden aangeboden (tussen 2,5 en 4 jaar). 

 

Met de kinderopvangorganisaties in Maastricht is besproken hoe het 960 uurs aanbod VVE het beste te 

kunnen vormgeven, gelet op de bedrijfsvoering van de kinderopvangorganisaties en om het aanbod VVE 

voor zoveel mogelijk peuters en hun ouders mogelijk te maken. Op basis van deze overleggen wordt er 

een kader vastgesteld waarbinnen het vervolgens aan de betreffende locatie vrij is om het aanbod in te 

richten zodat het voor hun ouder/kind populatie het best passend is. Dit kader houdt het volgende in: 

- 40 schoolweken per jaar; 

- Maximaal 6 uur per dag; 

- Aanbod beschikbaar van 16 uur per week per kind met een VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte; 

- Het aanbod van 16 uur per week mag maximaal op twee verschillende locaties worden ingevuld.  

Dit kader heeft geleid tot de bijgevoegde Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse Educatie 

gemeente Maastricht 2020 e.v. en de Keuringseisen voor gecertificeerde voorschoolse voorzieningen in 

de Gemeente Maastricht 2020 e.v. (bijlage 2.a. t/m 2.d.).  
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In onderstaande tabel is de nieuwe situatie vanaf 1 augustus 2020 afgezet tegen de huidige situatie op 

hoofdlijnen:  

 

 Huidige situatie Nieuwe situatie vanaf 1 

augustus 2020 

Kinderen zonder VVE-

geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte 

*5,5 uur aanbod 

*Verdeeld over minimaal 

twee momenten per week 

*6 uur aanbod  

*Aantal momenten per week 

is vormvrij, max. 6 uur per 

dag 

Kinderen met een VVE-

geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte 

*11 uur aanbod  

*Verdeeld over minimaal 4 

momenten per week 

*16 uur aanbod  

*Aantal momenten per week 

is vormvrij, max. 6 uur per 

dag 

VVE-aanbod 

voorschoolse educatie 

*40 (school)weken per jaar 

*Verdeeld over minimaal 2 

momenten per week 

*40 (school)weken per jaar 

*Maximaal 6 uur per dag 

*Aanbod beschikbaar van 16 

uur per week. 

*Het 16 uur aanbod mag 

maximaal op 2 verschillende 

locaties worden ingevuld 

Kinderopvangtoeslag 

(KOT) 

Aanvragen lopen via de 

Belastingdienst. De hoogte 

verschilt en is afhankelijk 

van o.a. de uren die 

ouder(s) werken en de 

hoeveelheid uren opvang 

die worden afgenomen.  

Aanvragen lopen via de 

Belastingdienst. De hoogte 

verschilt en is afhankelijk 

van o.a. de uren die ouder(s) 

werken en de hoeveelheid 

uren opvang die worden 

afgenomen. 

Inkomensafhankelijke 

bijdrage (op basis van de 

ouderbijdragetabel 

kinderopvang VNG, 

Ouders betalen een 

inkomensafhankelijke 

bijdrage voor de eerste 5,5, 

uur per week. Voor kinderen 

Ouders betalen een 

inkomensafhankelijke bijdrage 

voor de eerste 6 uur per week. 

Voor kinderen met een VVE-
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afhankelijk van de hoogte 

van het bruto jaarinkomen) 

met een VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte zijn 

de extra 5,5, uur per week 

volledig voor rekening van de 

gemeente Maastricht.  

Wanneer ouders de 

inkomensafhankelijke 

bijdrage onverhoopt niet 

kunnen betalen, kunnen zij 

een beroep doen op de 

gemeente.   

geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte zijn 

de extra 10 uur per week 

volledig voor rekening van de 

gemeente Maastricht. 

Wanneer ouders de 

inkomensafhankelijke bijdrage 

onverhoopt niet kunnen 

betalen, kunnen zij een 

beroep doen op de gemeente.  

 

 

 

Voorbeeld ouderbijdrage bij een gezin in de laagste inkomenscategorie met één kind2: 

 

2019, situatie 1e kind: 

40 wkn * 5,5 uur * €0,32 = €70,4 per jaar 

 

2020, situatie 1e kind: 

40 wkn * 6 uur * €0,33 = €79,20 per jaar 

 

 

De verschillen tussen de voorgestelde verordening kindgebonden subsidie 2020 e.v. en de vigerende 

verordening zijn gedetailleerd beschreven in de Was-wordt-tabel Verordening Kindgebonden Subsidie 

Voorschoolse Educatie gemeente Maastricht 2020 e.v. (bijlage 2.c.).  

 

 

 

                                                        
2 Bij meerdere kinderen kunnen andere tarieven/bijdragen gelden o.b.v. ouderbijdragetabel kinderopvang VNG. 
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Verordening VVE-TPO 

Zoals eerder beschreven is er vanaf 2019 een nieuw verdeelmodel van kracht. Gemeente Maastricht gaat 

er met dit nieuwe verdeelmodel in financiële middelen op vooruit, maar de kindgebonden subsidie slokt 

relatief gezien een groter aandeel van het GOAB-budget op. Dit maakt dat er keuzes gemaakt dienen te 

worden die de subsidies op basis van de verordening VVE-TPO raken. Het indexeren van de personele 

kosten was vanuit de kinderopvangorganisaties hierbij van belang; de eerdere prijsvaststelling dateerde uit 

2016.   

 

Op hoofdlijnen bevat de nieuwe verordening VVE-TPO de volgende wijzigingen:  

- De personele kosten zijn per 2020 geïndexeerd met 3,5% (dit % is gelijk aan indexering van 

personele kosten in de gemeentelijke begroting 2020); 

- De middelen die per kindcentrum aangevraagd kunnen worden dienen specifiek ingezet te 

worden voor de verbinding van de aandachtsfunctionaris VVE in de knooppunten. Deze 

middelen waren eerder geoormerkt om de harmonisatie kinderopvang in 2016 en de 

opvolgende jaren te faciliteren. De in de huidige tarieventabel VVE genoemde einddatum van 

31-12-2020 van deze middelen is losgelaten om de inzet van de aandachtsfunctionaris VVE en 

de verbinding van de kinderopvang in de knooppunten structureel te kunnen borgen.  

- De aanvullende eenmalige subsidie voor startende voorschoolse VVE locaties wordt stopgezet 

omdat het harmonisatie proces is afgerond en alle kinderopvangorganisaties VVE 

gecertificeerde voorschoolse voorzieningen zijn geworden; 

- In het kader van kennisdeling en ter bevordering van de samenwerking kunnen eenmalige dan 

wel tijdelijke subsidies worden verstrekt. Deze subsidiemogelijkheid is toegevoegd, conform de 

tarieventabel VVE, om het mogelijk te maken om activiteiten die gericht zijn op kennisdelen en 

het bevorderen van de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs te kunnen 

faciliteren. 

 

De verschillen tussen de voorgestelde verordening VVE-TPO 2020 e.v. en de vigerende verordening zijn 

gedetailleerd beschreven in de Was-wordt-tabel Verordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 

2020 e.v. (bijlage 3.b.).  
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Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de groep te verhogen is in de Regeerakkoordmaatregel 

ter versterking van Voorschoolse Educatie ook een urennorm per jaar opgenomen voor de inzet van een 

pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau per VE-groep vanaf 1 januari 2022. Er geldt een minimum 

aantal uren per jaar voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, te weten: het aantal 

doelgroepkinderen (in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar) dat VE ontvangt maal 10 uur. De aanbieder moet in het 

beleidsplan aangeven op welke wijze de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingevuld en 

hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van VE. De inzet van deze pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-

niveau wordt op landelijk niveau afgestemd op de urennorm van de pedagogisch beleidsmedewerker die 

vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (WIKK) per 1 januari 2019 verplicht wordt gesteld in de 

kinderopvang. Het uitgangspunt is dat de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de VE goed 

aansluit bij de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang en de eisen die daar vanuit 

de kinderopvangwetgeving aan worden gesteld. 

Binnen gemeente Maastricht wordt sinds 2016 de aandachtsfunctionaris VVE op de kinderopvanglocaties 

en de vroegschool ingezet. Binnen een kindcentrum kan besloten worden om deze taak bij één 

persoon te beleggen.  Deze aandachtsfunctionaris VVE vervult de rol van pedagogisch 

beleidsmedewerker vanuit zowel de Wet op de Kinderopvang (WKO) als de WIKK en zorgt in de 

Maastrichtse praktijk voor de verbinding VVE tussen voor- en vroegschool. Deze inzet is (aanvullend) 

subsidiabel op basis van de Verordening VVE-TPO.  

 

 

Monitoring  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-beleid en daarmee voor het verzorgen 

en bewaken van een goede kwaliteit. Daarbij gaat het zowel om het monitoren van het proces als de 

opbrengsten van VVE. In bijgevoegde Raadsinformatiebrief Monitor VVE Maastricht 2016-2019 is de 

ontwikkeling van VVE beschreven gedurende 2016-2019 (bijlage 4).  

 

4. Alternatieven. 

Het aanbieden van 960 uur Voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2020 is wettelijk verankerd. 

Gemeenten bepalen welke kinderen ze voorschoolse educatie bieden (via de doelgroepdefinitie die is 

opgenomen in de betreffende verordeningen) en gemeenten hebben de vrijheid om de wijze waarop dit 

gebeurt in te vullen. 
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5. Financiën. 

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor onderwijsachterstandenbeleid. Enerzijds via de specifieke 

uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Deze is onlangs verhoogd met 2,5 resp. 3,5 ton. Omdat deze 

uitkering van ruim 3 mln per jaar over een periode van 4 jaar afgerekend wordt en er tussen de jaren 

geschoven mag worden, houden we daarvoor een balanspost aan. Tekorten in het ene jaar kunnen dan 

gecompenseerd worden met overschotten in een ander jaar. Anderzijds heeft het rijk via het 

gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld. Samen met nog eigen gemeentelijke middelen leidt dat tot 

de volgende beschikbare budgetten in onze begroting. 

 

Beschikbare budgetten in de begroting  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Kindgebonden subsidies 1.771.925 1.799.365 1.800.212 1.800.212 1.800.212 

Toe te voegen verhoging OAB 250.823 351.150 351.150 351.150 351.150 

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid 

OAB-VVE 
1.235.987 1.235.987 1.235.987 1.235.987 1.235.987 

TOTAAL 3.258.735 3.386.502 3.387.349 3.387.349 3.387.349 

 

 

Prognose van de uitgaven  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Kindgebonden subsidie  1.740.488 2.062.500 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

VVE 894.959 883.176 883.176 883.176 883.176 

TPO 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Consultatiebureau (bijdrage Envida) 80.520 83.100 83.100 83.100 83.100 

TOTAAL 2.915.967 3.228.776 3.666.276 3.666.276 3.666.276 

 

Saldo 342.768 157.726 -278.927 -278.927 -278.927 

Cumulatief effect 342.768 500.494 221.566 -57.361 -336.289 
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Omdat er vanaf 2019 sprake is van een nieuw verdeelmodel is 2018 budgettair afgesloten met saldo €0. 

Het voordelig saldo van de eerste jaren (2019 en 2020) kan zoals gezegd gereserveerd worden via de 

balanspost van de rijksbijdrage ten behoeve van de jaren dat er een tekort is. Op basis van de huidige 

prognose ontstaat er een tekort in 2022 (cumulatief effect). In bovenstaande prognose is uitgegaan van 

een realisatie van de volledige aangeboden 960 uur. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn, zal in 2020 en 

2021 moeten blijken. Eind 2021 vindt er dan ook een evaluatie plaats om na te gaan wat de financiële 

situatie is en dat, mocht het nodig zijn, maatregelen worden genomen om vanaf 2022 binnen het ter 

beschikking staande budget te blijven. 

 

 

Financiën kindgebonden subsidie 

De verwachte uitgaven kindgebonden subsidie 2020 bedragen €2.062.500 in 2020. Met dit bedrag is 

rekening gehouden met uitvoering van de 16 uurs aanbodverplichting per 1 augustus 2020 (dus van 

januari t/m juli 11 uur, overige 5 maanden 16 uur). Voor een volledig jaar 16 uur is de prognose 

€2.500.000. Daadwerkelijke uitgaven kunnen echter aanzienlijk afwijken; het is namelijk een verplichting 

om 960 uur VVE aan te bieden, maar het is geen verplichting voor ouders om het aantal aangeboden 

VVE-uren ook af te nemen. 

 

Om het financieel risico van het ruimere VVE-aanbod niet bij de gecertificeerde voorschoolse 

voorzieningen neer te leggen wordt de verantwoordingssystematiek gewijzigd. In plaats van af te rekenen 

op basis van feitelijke deelname wordt afgerekend op basis van het aantal uren dat een peuter is 

ingeschreven voor voor- en vroegschoolse educatie. Er worden verplichtingen toegevoegd voor de 

gecertificeerde voorschoolse voorzieningen die ervoor zorgen dat de ingeschreven uren (zo veel mogelijk) 

aansluiten bij de feitelijke deelname. De systematiek zorgt ervoor dat bij een discrepantie tussen 

ingeschreven uren en feitelijke deelname een correctie plaatsvindt op het subsidiebedrag. Deze 

systematiek wordt enerzijds ingevoerd om ervoor te zorgen dat de gemeente (zo veel mogelijk) betaalt 

voor de uren Voor- en Vroegschoolse Educatie die ook daadwerkelijk wordt afgenomen en daarnaast om 

ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van beschikbare VVE-plaatsen 

(tegengaan wachtlijsten). 
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Financiën VVE-TPO 

De verwachte uitgaven VVE en TPO op basis van de voorgestelde Verordening Subsidie VVE-TPO 

bedragen in totaal € 1.166.276,00 inclusief TPO en Envida. Dit bedrag is een inschatting van de uitgaven 

voor 2020. Het definitieve bedrag is afhankelijk van de hoogte van de aanvragen en realisatie daarvan. 

Verder wordt op basis van deze verordening de subsidie voor de Taalactiviteiten Primair Onderwijs 

betaald, ad. € 200.000. De VVE en TPO vormen taakstellende budgetten met een budgetplafond. Deze 

uitgaven kennen geen open eind karakter. 

 

6. Vervolg. 

Indien de gemeenteraad de verordeningen vaststelt volgt publicatie in decentrale regelgeving. De 

publicatie zal tevens onder de aandacht worden gebracht van de kinderopvangorganisaties en 

schoolbesturen primair onderwijs in Maastricht.  

 

7. Participatie 

De regeerakkoordmaatregel en de beschreven voorwaarden zijn in de loop van 2019 besproken met de 

kinderopvangpartijen en schoolbesturen primair onderwijs in Maastricht, alsook met de omliggende 

Heuvelland-gemeenten.  

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.14 januari 2020, organisatieonderdeel BO 

Sociaal, no. 2020-01009; 

 

gelet op de verplichting van de gemeente om te zorgen voor een dekkend aanbod van voorschoolse 

educatie voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal en om deze 

kinderen daadwerkelijk te bereiken (Wet Primair Onderwijs art. 166 en 167) en de Uitwerking van de 

Regeerakkoordmaatregel versterking Voorschoolse Educatie d.d. 28 november 2018: 

 

BESLUIT: 

 

1. De Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse Educatie gemeente Maastricht 2020 e.v. 

Inclusief de keuringseisen voor gecertificeerde voorschoolse voorzieningen in de Gemeente 

Maastricht ingaande 1 augustus 2020 vaststellen; 

2. De Verordening Subsidie VVE-TPO Gemeente Maastricht 2020 e.v. en de daarbij behorende 

tarieventabel VVE ingaande 1 augustus 2020 vaststellen; 

3. De “Verordening Kindgebonden Subsidie Voorschoolse Educatie Gemeente Maastricht” en de 

“Verordening Subsidie VVE-TPO” intrekken met ingang van 1 augustus 2020. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 10 maart 

2020. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


