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Herziene subsidie Peutercollege fitte kanjers 2021
Geachte mevrouw Acherrat,
Op 25 februari jl. hebben wij u een subsidie verleend van € 66.006,67 voor peutercollege Fitte Kanjers
voor het jaar 2021.
Met uw emailbericht van 19 maart jl. heeft u bezwaar gemaakt tegen dit verleningsbesluit. U maakt
bezwaar tegen het lager verleende bedrag voor kosten van scholing en materiaal. Volgens u zijn
deze kosten/diensten niet gekoppeld aan de duur van 10 maanden. Deze kosten zijn verbonden aan
het bieden van voorschoolse educatie. Op grond hiervan hebben wij besloten de beschikking te
herzien. Deze beschikking vervangt de beschikking van 25 februari 2021.
Inleiding
Op 29 november 2020 hebben wij uw subsidie aanvraag ontvangen. U vraagt subsidie aan voor
Peutercollege fitte kanjers voor het jaar 2021.
Regelgeving
Op deze subsidiebeschikking is de volgende regelgeving van toepassing:
- Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad (hierna ASVL);
- Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020;
- Vrijstellingsbesluit van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang 2012/21/EU,
Pb EU L 7/3 van 11 januari 2012 (‘Vrijstellingsbesluit DAEB’).
DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang)
Het is naar onze mening noodzakelijk om voornoemde activiteiten toe te vertrouwen aan
Kindercentrum Fitte Kanjers, omdat daarmee wordt voldaan aan algemene
behoeften van de gemeente Lelystad. Wij achten het van belang dat deze
diensten voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente beschikbaar zijn.
Kenmerkend voor voornoemde activiteiten zijn dat dit slechts voor een
aantal uren per dag wordt aangeboden. De uitvoering van voornoemde
activiteiten in Lelystad is door de markt – zonder overheidscompensatie –
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mede om die reden niet opgepakt. Kindercentrum Fitte Kanjers verzorgt zodoende een belangrijke
voorziening uit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Hoewel deze diensten naar de mening van de gemeente niet-economisch van aard zijn, achten wij het
in het kader van de beginselen van transparantie en rechtszekerheid passend om in
overeenstemming te handelen met de regels betreffende diensten van algemeen economisch belang.
Middels dit besluit wordt uw organisatie te zake belast met de uitvoering van een dienst van algemeen
economisch belang, zijnde: het in voldoende mate en tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven
aanbieden en realiseren van peuteropvang en voorschoolse educatie in Lelystad voor peuters van
twee tot vier jaar van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
De aanwijzing geldt voor de duur van 10 maanden, en eindigt derhalve van rechtswege op 31
december 2021.
Besluit
Wij hebben de aanvraag beoordeeld en besloten een subsidie te verlenen van € 68.268,33 ten
behoeve van het verzorgen van peuteropvang en VVE voor de periode van 1 maart 2021 tot en met
31 december 2021. Dit is niet overeenkomstig het door u aangevraagde subsidiebedrag van €
79.208,-. De reden hiervan is dat per 28 februari 2021 de goedkeuring is verleend voor het aanbieden
van Voorschoolse Educatie volgens de Wet Kinderopvang. Hierdoor heeft u recht op 10/12 van
€ 79.208, met uitzondering voor de kosten van scholing en materiaal. Hiervoor verlenen wij het gehele
bedrag omdat deze kosten verbonden zijn aan het bieden van de voorschoolse educatie.
Motivering besluit
Subsidieberekening
De subsidie is op grond van artikel 8 lid 2 van de subsidieregeling Peuteropvang en
Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020, als volgt berekend: maximaal 286 uren per bezette
kindplaatsen peuteropvang (A) maal het maximum uurtarief uit de rijksregeling (€ 8,46) minus de
ouderbijdrage (C).
A x € 8,46 - C = subsidie.
Subsidie peuteropvang
Kosten € (incl. BTW)
Maximale subsidie per peuteropvangplek van 222 uren
1.878,00
Gemiddelde ouderbijdrage per reguliere peuteropvangplek per jaar
427,00
Subsidie per peuteropvangplek
1.451,00
Aantal subsidiabele peuteropvangplekken
1
Subsidie 12 maanden
1.451,00
Verleende subsidie van 1 maart t/m 31 december 2021
1.209,16
De subsidie voor de kindplaatsen vve is op grond van artikel 8 lid 3 van de subsidieregeling
Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020, als volgt berekend: Aantal uren
bezette kindplaatsen vve (A) maal het maximum uurtarief uit de rijksregeling (€ 8,46) minus de
ouderbijdrage (C) plus aantal uren bezette kindplaatsen vve (D) maal € 9,30.
(A x € 8,46 – C) + (D x € 9,30) = subsidie.
Subsidie vve kindplaatsen
Maximale subsidie per vve plek voor de eerste 8 uur -/- ouderbijdrage
Aantal vve plekken met subsidie eerste 8 uur
Subsidie per jaar eerste 8 uur
Maximale subsidie per vve plek voor de tweede 8 uur
Aantal vve plekken tweede 8 uur
Subsidie per jaar tweede 8 uur
Gevraagde subsidie plekken voorschoolse educatie
Verleende subsidie van 1 maart t/m 31 december 2021

Kosten € (incl. BTW)
2.443,00
8
19.547,00
2.976,00
15
44.640,00
64.187,00
53.489,16

Kosten voor scholing en materiaal komen voor subsidie in aanmerking die specifiek betrekking
hebben op de certificering en uitvoering van de voorschoolse educatie en daarmee niet reguliere
bijscholing of diploma’s voor personeel in de kinderopvang.

dossiernummer

datum

pagina

2021/00141

25 maart 2021

3

Omschrijving
VVE Sterk traject training
Train de trainer VVE Piramide
VVE specialist
1-4 weken samen op gezonde leestour
5-8 weken samenwijs taal verrijking peuterleerplein
9-12 weken taalontbijtkanjers
Subsidie

Kosten € (incl. BTW)
3.000,00
5.570,00
2.200,00
1.200,00
1.200,00
200,00
13.570,00

Regelingen ter voorkoming van overcompensatie
- Kindercentrum Fitte Kanjers neemt in haar interne boekhouding de met de dienst van algemeen
economisch belang verband houdende kosten en inkomsten gescheiden op. Voor activiteiten
die buiten de DAEB vallen wordt geen compensatie verleend of vergoeding verleend;
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad zal de dienstverlening
en de financiële verantwoording regelmatig (laten) controleren, ten minste voor 9 maanden
gedurende de periode gedurende welke Kindercentrum Fitte Kanjers met het beheer van de in
dit besluit genoemde diensten van algemeen economisch belang is belast en aan het einde van
die periode.
- Indien op enig moment wordt geconstateerd dat de compensatie die Kindercentrum Fitte
Kanjers heeft ontvangen de overeenkomstig artikel 5 Vrijstellingbesluit DAEB vastgestelde
toegestane compensatie overschrijdt, zal alle ontvangen overcompensatie worden
teruggevorderd van Kindercentrum Fitte Kanjers door de gemeente Lelystad.
Uitbetaling subsidie
Het resterende bedrag van € 2.261,67 wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op rekeningnummer
NL51INGB0006731678 ten name van Kindercentrum Fitte Kanjers te Lelystad o.v.v. 2021/00141.
Hiervan is € 66.006,67 aan u beschikbaar gesteld.

Voorwaarden en verplichtingen
Subsidieplafond
Met deze beschikking is aan u op grond van de subsidieregeling Peuteropvang en
Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020 een subsidie verleend. Voor deze subsidieregeling is
voor het jaar 2021 een subsidieplafond vastgesteld. Bij het beoordelen van uw aanvraag bleek dat dit
subsidieplafond nog niet bereikt was waardoor uw aanvraag voor het bedrag opgenomen in de
beschikking (deels) toegekend kon worden. Wij kunnen echter niet garanderen dat in de hierop
volgende jaren binnen het subsidieplafond aan u een subsidie verleend kan worden. U dient er dan
ook nu al rekening mee te houden dat uw aanvraag voor een aankomende periode afgewezen kan
worden wegens het bereiken van een vastgesteld subsidieplafond.
Corona
Ten gevolge van het coronavirus kan het voorkomen dat activiteiten niet of gedeeltelijk uitgevoerd
kunnen worden. In verband met de verlengde corona maatregelen gelden de volgende aanvullende
bepalingen:
Kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie, als de activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
In de situatie waarbij de activiteit niet door gaat en er wel voorbereidingskosten zijn gemaakt,
komen deze kosten niet in aanmerking voor subsidie;
Bij het doorgaan van de activiteit, maar in aangepaste vorm, dient u dit vooraf af te stemmen met
het Subsidiebureau en zal worden beoordeeld of dit past binnen de gestelde wettelijke kaders van
de desbetreffende subsidieregeling;
U heeft een actieve meldingsplicht indien er financiële of inhoudelijke wijzigingen plaats vinden ten
opzichte van de aangevraagde subsidie.
Bijzondere verplichtingen
Hiervoor verwijzen wij u naar artikel 12 van de regeling Peuteropvang en
onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020.
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Verantwoording subsidie
Wij verzoeken u uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie bij ons in te dienen. Deze aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:
- een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht; en
- een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en resultaten, inclusief
toelichting op eventuele verschillen; en
- een financieel verslag waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de begrote en werkelijke
kosten van de activiteiten, (een toelichting gegeven op de eventuele verschillen); en
- voor rechtspersonen zonder winstoogmerk een verklaring van een onafhankelijke
kascommissie. De kascommissie dient zich een beeld te kunnen vormen over de juistheid en
volledigheid van de financiële verantwoording in het betreffende jaar.
Indien er geen kascommissie is ingesteld:
- Facturen en betaalbewijzen.
Aanvullende verantwoordingsverplichting
De inhoudelijke verantwoording vindt plaats op de onderdelen als bij de aanvraag genoemd in artikel
10 lid 2 van de genoemde subsidieregeling.
De aanvraag tot vaststelling kunt u sturen naar subsidiebureau@lelystad.nl onder vermelding
dossiernummer 2021/00141.
Het niet tijdig indienen van uw aanvraag tot vaststelling
Wanneer de vaststellingsaanvraag niet tijdig wordt ingediend of wanneer blijkt dat de subsidie niet
volgens de voorwaarden is besteed, kan de subsidie achteraf lager worden vastgesteld of worden
ingetrokken. Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is mede afhankelijk van de daadwerkelijk
gerealiseerde kosten. Als u de voorgenomen activiteiten heeft verricht voor een bedrag dat lager is
dan het bedrag waarvoor subsidie is verleend, wordt het verschil bij vaststelling van de subsidie in
mindering gebracht. De niet bestede middelen worden dan teruggevorderd.
Bezwaar maken
Deze beschikking vervangt de beschikking van 25 februari 2021. Op grond van artikel 6:19 van de
Algemene wet bestuursrecht heeft het bezwaar dat u heeft ingediend tegen het besluit van 25 februari
2021 automatisch ook betrekking op dit nieuwe besluit. Omdat met dit nieuwe besluit volledig
tegemoet wordt gekomen aan uw bezwaar, gaan wij ervan uit dat hiermee uw bezwaar is
afgehandeld. Indien u het hier niet mee eens bent, dan verzoeken wij u om dit binnen twee weken
schriftelijk aan ons door te geven. Zonder tegenbericht van uw kant gaan wij ervan uit dat hiermee uw
bezwaar is afgehandeld.
Heeft u nog andere vragen?
Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Bij voorkeur per mail subsidiebureau@lelystad.nl
onder vermelding van dossiernummer 2021/00141 of via bovenstaand algemeen telefoonnummer.
Hoogachtend,
het college van de gemeente Lelystad,
namens deze,
teamleider sociaal domein

V. Hebels
Graag maken wij u erop attent dat u tegenwoordig gratis gebruik kunt maken van een subsidiedatabank. Hierin
kunt u mogelijkheden zoeken voor de financiering van bestaande en nieuwe projecten en activiteiten die de
ontwikkeling van Lelystad ten goede komen.
Via een éénmalige registratie kunt u hiervan gebruik maken. Kijk op: https://isv.vindsubsidies.nl/lelystad.

