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Verslag van de bestuurder
Algemeen
Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam
Stichting Peutercentra Arnhem
Vestigingsplaats
Arnhem
Rechtsvorm
Stichting
KvK-nummer
41046861
De statutaire doelstelling van de stichting:
1.
a)

b)
c)
d)

2.

De stichting stelt zich ten doel:
Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar door
het bieden van professionele educatieve peuteropvang bestaande uit het in (kortdurende) dagopvang
aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden gericht op ontspanning, ontmoeting en
ontwikkeling ter voorbereiding op het basisonderwijs;
verdere duurzame kleinschalige kinderopvang te ontwikkelen in de voorschoolse periode (nul tot vier
jaar) en de buitenschoolse periode (vier tot en met twaalf jaar);
het bieden van een laagdrempelig overleg- en vraagbaakfunctie voor ouders en opvoeders over
opvoedingsvragen en -problemen;
het zorgdragen voor en/of deelnemen aan een netwerk van voorzieningen en/of kindgerelateerde
diensten voor jonge kinderen en/of hun ouders en verzorgers.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a) het, als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, inrichten, in stand houden en exploiteren
van peutercentra en buitenschoolse opvang in de ruimste zin van het woord;
b) het deelnemen, ontwikkelen, oprichten, besturen, beheren, en exploiteren van organisaties werkzaam
op het terrein van (educatieve) peuteropvang, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen, begeleiding
ontwikkelingsmogelijkheden en opvoedondersteuning voor (jonge) kinderen;
c) alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Governancecode Kinderopvang.
Stichting Peutercentra Arnhem past de principes en aanbevelingen van de 'Governancecode
Kinderopvang' toe. Deze Governancecode bevat beginselen voor deugdelijkheid: bepalingen voor goed
gedrag, bestuur en toezicht. Stichting Peutercentra Arnhem doet al het nodige om aan deze Code te
voldoen.
Samenstelling Raad van Toezicht:
Dhr. L. van Eeten
Mw. M.L.G. Smulders
Dhr. M.L. Dessing
Mw. N.A. Viellevoye - Geers
Dhr. Drs. M.C. van Putten MScBA
Dhr. R. Berbé
Mw. J.M. Huisman

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Directeur-bestuurder:
Dhr. M.H.M Lamers

Periode
01-01/31-12
01-01/30-06
01-01/31-12
01-01/31-12
01-01/31-12
01-11/31-12
01-11/31-12

01-01/31-12
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De belangrijkste ontwikkelingen in 2019
Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk
Aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
SPA benadrukt dat op alle peuterspeelzalen het spelenderwijs ontwikkelen voorop blijft staan en dat wij
er voor alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar willen zijn. Het ‘educatieve peuterwerk’ is en
blijft onze belangrijkste activiteit en onze aandacht blijft volop gefocust op de Voor- en Vroegschoolse
Educatie dat in twee typen aangeboden wordt: VVE-basis en VVE-intensief. Voor ouders van peuters die
in het kader van de VVE-regeling gedurende twee dagdelen gebruik maken van de peuterspeelzaal is het
3e en 4e dagdeel gratis. Dit geldt ook voor ouders met een minimum inkomen.
Verruiming aanbod speelzalen
Begin 2019 heeft minister Slob zijn plannen in het kader van vergroten van onderwijskansen voor jonge
kinderen in Nederland nogmaals uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet investeert
€ 170 miljoen extra in verruiming van het aanbod van Voorschoolse Educatie. Voor doelgroeppeuters
betekent dat een uitbreiding van 10 naar 16 uur VVE waarbij er nadrukkelijk wordt uitgegaan van het
feit dat de uren ontwikkelingsgericht zijn en niet als opvang worden beschouwd. Daarom zal er een
maximum van 6 uur per dag worden gehanteerd. De uitbreiding van 10 naar 16 uur moet 1 augustus
2020 zijn gerealiseerd. De gemeente heeft de vrijheid om zelf hun gemeentelijke doelgroep te bepalen
en waar mogelijk de beschikbare middelen te combineren.
In 2018 en 2019 is een werkgroep diverse malen bijeengeweest met als doel om met uitvoerbare
maatregelen te komen aangaande de uitbreiding van VVE-uren. De werkgroep is vertegenwoordigd
door een andere collega-organisatie waar doelgroepkinderen komen, de gemeente en SPA. Op basis van
de inhoudelijke gesprekken binnen de werkgroep, heeft de gemeente Arnhem eind 2018 besloten om
de uitbreiding naar 16 uur niet op 1 januari 2019 te realiseren, maar zorgvuldig in stappen verder uit te
breiden. Dit besluit is voor SPA aanleiding geweest om nagenoeg alle middagdagdelen met ingang van 1
januari 2019 alvast te verruimen van drie naar drie en half uur in plaats van de oorspronkelijk begrote
doelstelling alle dagdelen per 1 januari 2019 naar vier uur te verruimen. De gemeente Arnhem heeft de
subsidieregeling voor het Voorschools Aanbod per 1 mei 2019 naar 14 uur verruimd als eerste stap in
het verder uitbreiden van de (VVE) uren. Deze uitbreiding geldt voor alle kinderen. De gemeente zal pas,
nadat zij inzicht heeft over de kwaliteit van de VVE van op alle voorschoolse voorzieningen in Arnhem,
een definitief besluit nemen over verdere uitbreiding van uren. Daarbij wordt ook meegenomen of het
huidige taakurenbeleid nog actueel genoeg is. De kwaliteit van de VVE wordt door de gemeente via
audits die gedurende 2019 en begin 2020 plaatsvinden, gemeten.
SPA heeft in 2019 besloten om intern een onderzoek te laten uitvoeren om de vraag te kunnen
beantwoorden op welke wijze de uitbreiding van (VVE) uren het beste bij SPA kan worden gerealiseerd.
Bij het onderzoek is rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding voor kinderen, ouders en
medewerkers. De conclusie van het onderzoek luidt dat SPA de verruiming naar 16 uur het beste kan
realiseren in de schoolweken met aanvullend een zomeraanbod. De gemeente Arnhem heeft ruim
bijgedragen aan de extra investeringskosten ter voorbereiding op de implementatie van uitbreiding VVE
uren. Daaruit is onder andere genoemd onderzoek betaald.
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Bijscholing in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie
Diverse medewerkers hebben gedurende 2019 de VVE opleiding 'actief betrokken' gevolgd via Stichting
PAS. Dit is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch
medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De
training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en
breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.
Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de
medewerkers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende
leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van
de volwassene in dit alles is. Door middel van de opleiding worden de professionals vaardiger en
bewuster van hun handelen.
Passende kinderopvang
In het laatste kwartaal 2018 is gestart met een coachingstraject passende kinderopvang. Het gaat hierbij
gemiddeld om 2,5 uur coaching per 4 weken per pedagogisch medewerker. De kosten hiervan worden
door de gemeente Arnhem gefinancieerd. Dit traject is gedurende 2019 voortgezet. Passende
kinderopvang is binnen de gemeente Arnhem onderdeel van structureel beleid geworden. Op locaties
wordt intensief samengewerkt met de specialistische partners 'Driestroom, Koninklijke Kentalis en
Lindenhout'. Op deze manier kunnen alle kinderen in Arnhem binnen de kinderopvang in hun eigen
leefomgeving de professionele zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen in een goede ‘Doorgaande lijn’ naar het onderwijs.
Voorziening 'Spruitgaaf'
SPA is sinds 1 juli 2018 verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorziening 'Spruitgaaf'. Deze
voorziening vindt plaats in de wijk 'Schuytgraaf' en wil graag een verbindende factor zijn voor ouders
van jonge kinderen. Het biedt deze ouders een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie aan
elkaar uit te wisselen. Zo worden er koffieochtenden georganiseerd onder begeleiding van een
professional. Als gevolg van een gemeentelijke bezuinigingsopdracht en het bereik van het aantal
ouders is de voorziening in 2019 versoberd en wordt vanaf 2020 niet langer voortgezet.
Educatieve opvang van peuters POL-locatie Vreedenburgh
In juni 2016 zijn wij gestart met de educatieve opvang van peuters van de procesopvanglocatie (POL)
Vreedenburgh. De educatieve opvang vindt plaats in peutercentrum 'het Pompeltje'. De specifieke
problematiek van deze peuters vraagt om een deskundige aanpak van de pedagogisch medewerkers in
het peutercentrum. Dat vraagt de nodige aandacht en gaat gepaard met een scholingstraject op maat
ontwikkeld door Marant. Gemiddeld bezochten per dagdeel zo’n vier asielzoekers-peuters het
peutercentrum. De gemeente betaalt de educatieve opvanguren van de asielzoekers-peuters. In 2019
hebben de kinderen 40 weken per jaar de locatie bezocht.
Ontwikkelingen buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang is in 2019 verder gegroeid en ontwikkeld. SPA heeft 1 april 2019 aan de
'Brugstraat 6' in Arnhem een nieuwe buitenschoolse opvang (BS0) geopend. Deze locatie is gehuisvest in
een lokaal van de 'Parcivalschool'. De locatie is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 48
weken per jaar.
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Subsidiebeschikkingen peuterspeelzaalwerk 2019
Er zijn drie beschikkingen ontvangen vanuit de subsidieregeling Voorschools Aanbod van de gemeente
Arnhem (VSA) en twee voor overige subsidie. Het totaal beschikte bedrag voor het voorschools aanbod
in 2019 bedraagt € 2.099.539 Dit is inclusief € 13.536 voor de verleende korting aan GelrePas-houders.
De ontvangsten sluiten niet aan bij de beschikkingen. Er is door de gemeente een bedrag van
€ 2.099.707 overgemaakt in plaats van het beschikte bedrag van € 2.099.539. Hieronder vindt u een
overzicht van de ontvangen beschikkingen over 2019.
Omschrijving beschikking
VSA aanvraag 2019
VSA kwartaalverantwoording 15-3-2019/15-6-2019
VSA kwartaalverantwoording 15-9-2019
Loonkosten coach passende kinderopvang
Loonkosten coach passende kinderopvang en ID
medewerkers

datum
21-12-2019
22-8-2019
11-12-2019
20-12-2019

kenmerk
2019/00209
2019/00209
2019/00209
2019/00803

bedrag
1.933.935
2.096.341
2.099.539
5.614

24-10-2019

2019/00803

107.698

Vaststelling subsidie 2018 peuterspeelzaalwerk
De subsidie over het jaar 2018 is definitief vastgesteld op 12 november 2019 met kenmerk:
2018/001351/00491/00516/00463. De vordering op 1 januari 2019 volgens de jaarrekening bedroeg €
49.947 (zie pagina 27 van dit rapport). De definitieve subsidie 2018 is vastgesteld op € 44.216. Dit is een
verschil van € 5.731. Dit verschil bestaat uit een in 2019 terugbetaald bedrag van € 1.437 voor de
voorziening 'Spruitgaaf' en € 4.294 te veel ontvangen subsidie 'VVE middelen' in 2019. De subsidie 'VVE
middelen' wordt opnieuw beschikt in het jaar 2019.
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)
De gemeente Arnhem heeft ervoor gekozen om in gezamenlijkheid met de kinderopvangaanbieders de
functie van IKK-coach, VVE-coach en coach passende opvang te integreren in één functie voor de
voorschoolse voorzieningen. Er zijn meerder coaches aangesteld die alle wijken in Arnhem bedienen.
Voor de buitenschoolse opvang heeft SPA zelf een coach IKK aangesteld.

Geleverde prestaties 2019
Prestaties peuterspeelzalen
Op basis van de ingediende begroting 2019 waren 367 dagdelen begroot van groepen met 8 peuters, dit
was inclusief de 'Startgroepen' en de 'Voorschoolgroepen'. In het jaar 2019 heeft SPA gemiddelde 372,4
dagdelen peuterspeelzaalwerk geleverd (2018: 371,7 dagdelen). In totaliteit hebben 1.339 kinderen in
2019 een locatie met peuteraanbod van SPA bezocht (2018: 1452). De gemiddelde bezettingsgraad
bedroeg in 2019 81% (2018: 82%). De bezettingsgraad geeft de verhouding aan tussen het aantal
werkelijk afgenomen uren van een locatie ten opzichte van het maximaal aantal uren dat op basis van
de openstelling kan worden gerealiseerd.
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Prestaties buitenschoolse opvang
Voor het boekjaar 2019 was begroot dat de BSO-locaties gezamenlijk 22 middagen opvang zouden
aanbieden. Uiteindelijk hebben in 2019 de BSO's gemiddeld 23,3 middagen geleverd. Verder zijn meer
contractvormen met vakantieopvang afgenomen. Begroot was dat 25% van de ouders zou kiezen voor
een contract met vakantieopvang, de verhouding bedroeg uiteindelijk 53%. Het gemiddelde
bezettingspercentage bedroeg 63,2%. In 2019 hebben 96 kinderen een BSO locatie van SPA bezocht.

Strategisch beleidsplan
In 2019 heeft SPA een strategisch beleidsplan 2020-2024 opgesteld met als titel 'Crescendo'. In dit plan
worden de beleidskeuzes voor de periode 2020 – 2024 omschreven. Deze keuzes krijgen inhoud in een
aantal speerpunten en zijn leidraad voor iedereen binnen de organisatie, van directeur-bestuurder tot
de medewerkers op de groepen. Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor beleid en uitvoering
en is tot stand gekomen in een zorgvuldig traject met Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, de
medewerkers, ouders en andere relevante stakeholders.
Verhuizingen bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau is per 1 maart 2019 verhuisd van een kantoor gelegen in de binnenstad aan het
'Roermondsplein 20-4' naar een kantoor gelegen in Arnhem Zuid aan de 'Mr. B.M. Teldersstraat 13'. Het
nieuwe kantoor is kleiner, is gelegen op een bedrijventerrein en beter bereikbaar. De
huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van zeven jaar en kan daarna verlengd worden. De
patchkast van het oude pand is meeverhuisd.
Regeling compensatie transitievergoeding
De Regeling compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. De regeling bepaalt dat
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) op verzoek van de werkgever een vergoeding
verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat
was de bedongen arbeid te verrichten. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een
transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet
verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op
grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een
vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan
compensatie worden verstrekt. De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de
werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 , maar ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en
1 april 2020 zijn verstrekt. SPA heeft in 2019 één transitievergoeding betaald als gevolg van het
beëindigen van dienstverbanden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze komt in aanmerking
voor compensatie en is als bate in de jaarrekening 2019 verwerkt.
Resultaat
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat vóór vennootschapsbelasting van € 33.313.
Het resultaat na vennootschapsbelasting bedraagt € 26.306. Van dit resultaat wordt € 2.593 onttrokken
aan de bestemmingsreserve VVE en € 28.899 wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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Solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit is in het jaar 2019 gedaald van 52% naar 50%. Dit is de verhouding tussen het eigen
vermogen en het totale vermogen uitgedrukt in een percentage. De liquiditeitsratio is licht gestegen.
Deze ratio’s geven de verhouding aan tussen de kortlopende activa en de kortlopende schulden.

31-12-2019
Solvabiliteitspercentage
Liquiditeitsratio

50%
1,8
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31-12-2018
52%
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Ontwikkelingen en begroting 2020
Landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen
In het Regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat het VVE-aanbod voor doelgroeppeuters
wordt uitgebreid van de huidige 10 uur naar 16 uur per week. Dit moet uiterlijk 1 augustus 2020 zijn
beslag krijgen. Vanaf 2020 is het totale bedrag van € 170 miljoen, extra te investeren in een verruiming
van het aanbod van voorschoolse educatie, structureel beschikbaar. De gemeente Arnhem zal gefaseerd
de uitbreiding van VVE realiseren.
De audits die worden uitgevoerd voor het monitoren van de de kwaliteit van de VVE van alle
voorschoolse voorzieningen binnen de gemeente Arnhem, worden in 2020 afgerond. Na afronding
hiervan zal de gemeente een verder besluit nemen over welke stappen zij neemt om de financiering van
de speelzalen-uren verder uit te breiden.
Exploitatie peuterspeelzalen en BSO
Geboortecijfers
Het geboortecijfer is een goede indicatie van de toekomstige afname van onze diensten. Uit
onderstaand overzicht blijkt dat het aantal geboortes stabiliseert.
Bevolking - Gemeente Arnhem
Jaartal
geboorte [aantal
personen]
Bron

2014

2015

2016

2017

2018

1819

1782

1697

1628

1662

Basisregistratie personen (BRP); gemeente Arnhem

Kostenontwikkelingen
CAO Kinderopvang
De loonkosten vormen een groot deel van de totale kosten. Wijzigingen in de CAO zijn daarom van
groot belang voor de exploitatie van SPA. Bij het opstellen van de begroting 2020 was er nog geen
sprake van een principe- akkoord en is de verwachte CAO indexatie per 1 januari 2020 ingeschat op
3,5%. Op 11 februari 2020 hebben de CAO partijen een principe-akkoord afgesloten voor de periode 1
januari 2020 tot en met 30 juni 2021, waarbij een loonsverhoging van 3% geldt vanaf 1 juli 2020 en een
eenmalige uitkering ter hoogte van de verdiende maandsalarissen in de periode januari 2020 tot 1 juli
2020. Feitelijk gezien dus een verhoging van 3% per 1 januari 2020.
Huisvestingslasten
Naast de loonkosten vormen de huisvestingskosten een groot deel van de totale kosten. Als gevolg van
het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zullen de huisvestingslasten van een aantal locaties in 2020
toenemen. Met het IHP wordt beoogd een verschuiving te laten plaatsvinden van ad hoc reageren op
huisvestingsknelpunten naar een integraal plan op basis van een gezamenlijke visie op huisvesting. Voor
het primair onderwijs wordt hierbij ook expliciet de relatie met de huisvesting van kindvoorzieningen
gelegd, omdat de vorming van (integrale) kindcentra één van de speerpunten van beleid is van de
betrokken partijen.
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Modernisering en zichtbaarheid van SPA
De keuze van het nieuwe registratiesysteem kan pas in 2020 worden gemaakt, omdat het pakket dat
aanvankelijk was gekozen, niet meer wordt uitgerold. In 2020 zal de betreffende aanbieder de
vervanger van het niet gekozen pakket demonstreren. Op basis van deze presentatie zal SPA een keuze
maken of zij het vervangende pakket kiest of een geheel nieuwe zoektocht naar een geschikt systeem
start. De doelstelling van implementatie van een nieuwe registratiesysteem gedurende 2020 is mogelijk
niet realistisch en bijgesteld naar in elk geval begin 2021.
Gedurende het jaar 2019 is een nieuwe website ontworpen en ingericht. De nieuwe website is begin
maart 2020 gelanceerd. De nieuwe website kan alle stakeholders sneller en beter van informatie
voorzien.
SPA wilt zoveel mogelijk kinderen bereiken die tot haar doelgroep behoort. Op dit moment zijn
sommige locaties niet goed vindbaar voor ouders. Dit kan meestal opgelost worden door betere
aanwijzingen in de vorm van borden. SPA is in sommige gevallen wel afhankelijk van medewerking van
scholen als zij in schoollokalen gevestigd is. In 2020 gaat SPA werken aan een verbetering van de
zichtbaarheid van de locaties.
Huisstijl
SPA heeft al heel lang dezelfde huisstijl. De huidige huisstijl, waaronder het logo, passen niet meer bij de
uitstraling die SPA wenst te bieden. Daarom is besloten te starten met de ontwikkeling van een nieuwe
huisstijl inclusief ontwerp van een nieuw logo. Dit zal gebeuren door een extern bureau. De huisstijl
moet een goed beeld geven van de inhoud van het speelzaalwerk én de kleinschalige buitenschoolse
opvang. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van locaties en kantoor gaan samen met het extern
bureau de huisstijl ontwikkelen om te zorgen voor voldoende draagvlak binnen de organisatie.

Strategisch beleidsplan
SPA heeft in 2019 een Strategisch Beleidsplan opgesteld. In het plan staan enkele kernwaarden
genoemd die weergeven waarvoor SPA staat. De kernwoorden zijn: 'aandacht, vertrouwen, verbinding
en ontwikkeling.'
Met het Strategisch Beleidsplan wenst SPA haar ambitie uit te
drukken tot verdere groei in kwaliteit en betekenis voor met name
jonge kinderen. We hebben al heel veel SPArels verzameld om die
ambitie overtuigd aan te gaan. Het beleidsplan zal in 2020 verder
worden uitgewerkt in SMART-doelstellingen.
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Voornaamste risico’s en onzekerheden
Risicomanagement
De doelstelling van risicomanagement is dat SPA bij het realiseren van haar doelstellingen niet door
risico’s en de gevolgen ervan wordt gestoord. Dit gebeurt door het in kaart brengen van de risico’s, het
kwantificeren van de risico’s, het formuleren en implementeren van beleid met als uiteindelijk doel het
primaire proces te managen en de continuïteit te waarborgen. De belangrijkste risico’s bij SPA kunnen in
zes gebieden worden ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overheidsbeleid
Macro-economische ontwikkeling
Reputatie
Huisvesting
Personeel
Demografische ontwikkeling

Risicomanagement is bij SPA zo goed mogelijk ingebed in de organisatie door een adequate inrichting
van de administratieve organisatie en interne beheersing. Afgelopen jaren is de kwaliteit op een aantal
punten verbeterd. Het risicomanagement van SPA is gericht op het in kaart brengen van de risico’s en
het bijsturen van de geïdentificeerde risico’s. Het risico op een ongezonde exploitatie wordt binnen SPA
afgedekt door onder andere de jaarlijkse begroting en kwartaalcijfers. De algemene reserve wordt
ingezet om verliezen op te vangen. Ook kan de directeur-bestuurder besluiten om een eerder gevormde
bestemmingsreserve aan de algemene reserve toe te voegen.
De Raad van Toezicht monitort het risicomanagement en laat zich hierbij door de directeur-bestuurder
informeren.
Risico’s overheidsbeleid

Gemeentelijk beleid
Voor het overgrote deel bestaan de activiteiten van SPA uit peuterspeelzaalwerk en slechts voor een
klein deel uit buitenschoolse opvang. Bezuinigingen op de financiering van het peuterspeelzaalwerk
vanuit de gemeente Arnhem beïnvloeden de toekomstige kasstroom negatief. Indien er forse
bezuinigingen zijn, heeft dit een groot effect op de realisatie van het peuterspeelzaalwerk. Het bestuur
en het management van SPA volgt de gemeentelijke ontwikkeling op de voet en heeft hierover veel
contact met de gemeente Arnhem.
Landelijk beleid

De eigen bijdrage die ouders betalen, hangt af van de hoogte van de maximum vergoeding
kinderopvangtoeslag. Jaarlijks wordt deze vergoeding door de landelijke overheid bepaald. Een verlaging
van deze vergoeding betekent een stijging van de eigen bijdrage voor ouders. Dit kan invloed hebben op
de afname van de diensten van SPA, zeker als de indexatie van lonen en uitkering achterblijft.
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SPA vertaalt de gevolgen van het gemeentelijk en landelijk beleid in haar begroting voor de komende
periode en neemt zo nodig maatregelen zoals het verhogen van de ouderbijdrage, het verlagen van
variabele kosten en zo nodig samenvoegen en of sluiten van locaties. Indien de gevolgen van
overheidsbeleid de continuïteit van SPA in gevaar brengen, wordt in overleg met de OR en de Raad van
Toezicht gekeken naar mogelijkheden om de activiteiten af te bouwen en of over te dragen aan een
andere aanbieder.
Risico’s macro-economie

In tijden van economische groei neemt de vraag naar activiteiten voor het peuterspeelzaalwerk af. Dit
komt omdat SPA geen volledige opvang voor 2 tot 4 jaar biedt en dus mogelijk niet meer de geschikte
aanbieder voor de ouders is. In tijden van economische groei is er dus een risico dat de bezetting van
locaties daalt wat resulteert in een lagere kasstroom. De bestuurder monitort samen met de managers
frequent de bezetting van de locaties. Wanneer de afname in de bezetting voor een langere periode is,
zal SPA maatregelen nemen. Dit kan zijn het samenvoegen van locaties en/of dagdelen sluiten.
Dergelijke besluiten worden altijd zorgvuldig ter advies voorgelegd aan de oudercommissie en met
ouders gecommuniceerd. Overigens is in tijden van een economische recessie het omgekeerde van
toepassing en stijgt de vraag naar peuterpeelzaalwerk, terwijl de vraag naar buitenschoolse opvang juist
afneemt.
Risico’s reputatie
Het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang zijn kwetsbaar voor imagoschade als zich een
calamiteit voordoet. SPA heeft een goede naam in de gemeente Arnhem en vindt het belangrijk dat dit
zo blijft. SPA heeft haar processen en procedures ingericht op preventie van risico’s die de reputatie van
de organisatie kunnen schaden.
In het verleden zijn er voorbeelden binnen de kinderopvang waarbij individuen niet aanvaardbaar
hebben gehandeld. Dit heeft onder andere geleid tot de wettelijke verplichte registratie in het
Personenregister Kinderopvang sinds 1 maart 2018. In 2019 heeft SPA de procedure rond de verplichte
registratie in het Personenregister aangescherpt en hierover de medewerkers uitgebreid geïnformeerd.
Dit is gebeurd naar aanleiding van een bestuurlijke boete die is opgelegd in dat jaar.
Verder heeft SPA een personeelshandboek opgesteld met onder andere algemene gedragsregels voor
iedereen binnen de organisatie. De wijze waarop er gehandeld wordt bij kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag wordt in een protocol beschreven. Dit geldt ook voor de interne- en externe
klachtenprocedure.
Risico’s rond huisvesting.
Voor onze activiteiten is een goede huisvesting essentieel. SPA heeft geen eigen gebouwen en zal ook in
de toekomst hierin niet investeren, omdat SPA geen leningen aan zal gaan. De kosten van huisvesting
zijn een omvangrijk deel van de totale kosten. SPA gaat bij voorkeur geen langdurige contracten met
verhuurders aan tenzij er geen andere geschikte ruimte te vinden is.
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Risico’s rond personeel
Aanwas en behoud Personeel
Eén van de risico’s is het niet kunnen behouden en vinden van deskundige en betrokken medewerkers.
Omdat de dienstverlening gericht is op met name jonge kinderen is het belangrijk dat het verloop van
het personeel niet te groot is. Voor de realisatie van het vinden van nieuwe medewerkers werkt SPA
samen met Regionale Opleidingscentra en maakt SPA gebruik van werving op sociale media.
Ziekteverzuim
Het werk in de kinderopvang is zwaar, zowel lichamelijk als geestelijk. SPA probeert het risico op ziekte
af te wentelen door een goede veilige werkomgeving te creëren en te luisteren naar haar werknemers.
Wanneer ondanks deze maatregelen werknemers toch uitvallen, wordt de medewerker door de
bedrijfsarts en de betreffende manager begeleid met als doel volledig herstel.
Risico’s demografische ontwikkelingen
De geboortecijfers en het migratiesaldo van de gemeente Arnhem zijn van invloed op toekomstige
aanwas van kinderen. SPA maakt gebruik van de gegevens die de gemeente Arnhem over de
demografische ontwikkeling registreert voor de verwachte openstelling van haar locaties in de
toekomst. Hierbij is het beleid gericht op een duurzame spreiding van locaties binnen de stad Arnhem
samen met andere aanbieders.
Slotopmerking
In het Strategisch beleidsplan '2020 – 2024' is een hoofdstuk opgenomen met een risicoanalyse op basis
van het 7-S model. Voor aanvullende informatie over risico’s en onzekerheden wordt daarnaar
verwezen.
Te verwachten effecten CORONA virus
Tijdens het opstellen van de jaarcijfers over 2019 heeft het zogenaamde coronavirus ook Nederland
bereikt. De verspreiding van het coronavirus is inmiddels door de World Health Organization (WHO)
officieel geclassificeerd als een pandemie. Dit betekent dat een groot deel van de wereldbevolking in
aanraking zal komen met het coronavirus.
De overheid heeft maatregelen genomen om het verspreiden van het virus af te vlakken. Eén van de
maatregelen die zij genomen heeft, is het sluiten van de kinderopvang van 16 maart 2020 tot voorlopig
29 april 2020 voor kinderen van ouders die niet in cruciale beroepsgroepen werken. De overheid heeft
een lijst opgesteld welke beroepen hieronder vallen. Wij houden ouders en onze medewerkers
voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen rond het CORONA virus via mailberichten en uiteraard
onze website.
De overheid heeft een dringend verzoek aan ouders gedaan om de rekening te blijven betalen en de
opvang niet op te zeggen. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd de eigen bijdrage, die ouders betalen
gedurende de sluitingsperiode, te zullen compenseren. Vooralsnog heeft het rijk besloten om deze
bijdrage te compenseren tot de maximale vergoeding voor dagopvang, zijnde € 8,17. De
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een verzoek ingediend om de werkelijke eigen bijdrage te
compenseren omdat veel aanbieders een hogere prijs per uur hanteren. Voor SPA betekent dit een
verschil van € 0,65 per uur en zo’n € 2.500 per schoolweek.
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Er is vooralsnog geen sprake van omzetverlies omdat de ouders gecompenseerd worden voor de
CORONA periode en de subsidiebaten worden doorbetaald. Het overgrote merendeel van de ouders
komt tegemoet aan de oproep om de facturen te blijven betalen. Er zijn wel wat opzeggingen, maar het
aantal is minimaal. Onze communicatie daarover richting ouders heeft een positief effect.
Mogelijk komt er wel een omzetverlies doordat in de CORONA periode geen kinderen actief geplaatst
zullen worden. De gevolgen hiervan laten zich moeilijk inschatten omdat veel afhankelijk is van wat
ouders gaan doen en hoelang de periode voortduurt. Dit betekent dat SPA voorlopig nog niet in
aanmerking komt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), tenzij de
omzet met meer dan 20% afneemt.
Contracten voor bepaalde tijd worden gedurende de CORONA periode niet verlengd. Om te zorgen dat
de liquide middelen voldoende blijven om de lopende rekeningen te betalen, zullen wij gebruik maken
van uitstel van betaling van belastingen en premies. De aanvraag bij het UWV voor de compensatie van
betaalde transitievergoedingen zal zo snel mogelijk worden ingediend. Ook is een verzoek bij de
gemeente Arnhem neergelegd om de nog te ontvangen gereserveerde subsidiebaten over 2019 eerder
te betalen. Het gaat hierbij om circa € 79.000. In mei 2020 wordt altijd een groter bedrag (dubbel) aan
subsidie betaald waarmee het vakantiegeld in elk geval voldaan kan worden.
De economen verwachten dat de coronacrisis zal leiden tot een economische recessie. Hoe groot die zal
zijn hangt af van de duur van de CORONA-periode. In tijden waarin de werkloosheid als gevolg van een
recessie toeneemt, stijgt het aantal aanmeldingen voor peuteropvang. Dat hebben we ook gezien
tijdens de bankencrisis van 2008 – 2013. Door de stijging van de werkloosheid zullen veel mensen geen
gebruik meer kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Wij verwachten daarom een toename van de
vraag voor ons peuterspeelzaalwerk nadat de coronavirus voorbij is. Dit geeft hoop om in 2021 de
negatieve financiële effecten weer te gaan compenseren.
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Begroting
De begroting 2020 zoals hier opgenomen, is opgesteld voorafgaand aan de CORONA crisis.

2020

2019

2.248.118
49.462
41.848
2.339.428

2.391.240
46.992
38.466
48.284
2.524.982

126.291
1.595.080
173.945
1.895.316

117.504
1.362.816
218.372
1.698.692

8.440

2.584

4.243.184

4.226.258

3.098.487
31.245

3.186.085
26.600

100.140
691.820
143.510
48.087
46.156
21.740
56.619
4.237.804

93.100
602.480
117.200
46.868
43.256
59.865
45.804
4.221.258

5.380
-5.380
-

5.000
-5.000
-

Baten
Subsidiebaten
Subsidie gemeente Arnhem Sociaal Economisch Domein
Subsidie Stichting PAS
Subsidie voorziening 'Spruitgaaf'
Subsidie ID normvergoeding Sociaal Economisch Domein
Totaal subsidiebaten
Ouderbijdragen
Ouderbijdrage peutercentra (niet toeslagouders)
Ouderbijdrage peutercentra (toeslagouders)
Ouderbijdrage BSO's
Overige Baten
Detachering personeel en bijdrage voorziening 'Spruitgaaf'
Totaal baten
Lasten
Lonen en salarissen
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten
Overige personeelslasten
Huisvestingskosten (exclusief schoonmaakpersoneel)
Kantoor - en administratiekosten
Organisatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Activiteiten
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

Arnhem, 15 april 2020
M.H.M. Lamers
Directeur-bestuurder
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(na verwerking resultaatbestemming)

31-12-2019

31-12-2018

120.678

154.602

9.050

-

Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris en inrichting
Financiële vaste activa
Bankgaranties

129.728

154.602

Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Debiteuren
Subsidievorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

28.452
121.468

30.487
49.947

184.983

(3)

16

145.175
334.903

225.609

551.878

550.984

1.016.509

931.195
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31-12-2019

31-12-2018

13.805
495.539

16.398
466.640

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

509.344

Voorzieningen

483.038

(5)

Jubileavoorziening

26.193

24.298
26.193

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

24.298

(6)

86.226

91.467

95.835

101.926

298.911

230.466
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480.972

423.859

1.016.509

931.195
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Staat van baten en lasten

Baten
Ouderbijdragen
Subsidiebaten
Overige baten
Totaal baten

werkelijk
2019

begroot
2019

verschillen
tov begroot

werkelijk
2018

1.527.108
2.388.446
72.414
3.987.968

1.698.692
2.477.990
49.576
4.226.258

-171.584
-89.544
22.838
-238.290

1.407.718
2.145.234
143.639
3.696.591

2.257.863
595.108
41.395
1.053.091
3.947.457

2.521.989
664.096
26.600
1.008.573
4.221.258

-264.126
-68.988
14.795
44.518
-273.801

2.120.453
524.847
35.727
980.686
3.661.713

(15)

3
-7.201
-7.198

-5.000
-5.000

3
-2.201
-2.198

42
-5.299
-5.257

(16)

33.313
7.007
26.306

-

33.313
7.007
26.306

29.621
3.958
25.663

(7)
(8)
(9)

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijving op materiële vaste activa
Overige lasten
Totaal lasten

(10)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke opbrengsten
Financiële baten en lasten

(14)

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Saldo baten en lasten
Resultaatbestemming:
Onttrekking bestemmingsreserve VVE
Dotatie algemene reserve
Saldo baten en lasten

(11)
(12)
(13)

-2.593
28.899
26.306

18

-5.537
31.200
25.663
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Peutercentra Arnhem

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting
Peutercentra Arnhem van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Peutercentra Arnhem is € 194.000. Dit geldt naar
rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

M.H.M.
Lamers

bedragen x+A18:C35+A18:C33 € 1

Directeurbestuurder
01-01/31-12

Functiegegevens5
Aanvang6 en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
Dienstbetrekking?8
Bezoldiging

0,83
ja

9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

65.040
7.510

Subtotaal

72.550
10

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan12
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling13
Gegevens 2018

161.020

72.550
nvt
nvt
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bedragen x € 1
Functiegegevens

5

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

C.M.
HennekesJongsma

8

[NAAM 1]

[NAAM 1]

directeurbestuurder
16-05/31-12

directeurbestuurder
01-01/31-05

0,83

1

ja

ja

38.486

36.587

9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

4.717

0

Subtotaal

43.203

36.587

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

98.850

78.189

Totale bezoldiging

43.203

36.587
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1

L van Eeten

Functiegegevens2

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01/31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging3

2.250
4

29.100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan6

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

2.250

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

[NAAM 1]
2

Aanvang en einde functievervulling in 2018

voorzitter
01-01/31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging3

2.250

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

28.350

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

M.L. Dessing

lid

M.L.G. Smulders

lid

N.A. Viellevoye -Geers

lid

M.C. van Putten

lid

M. Berbé

lid

J.M. Huisman

lid
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