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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Verordening Wet Kinderopvang 2011, zoals vastgesteld door de raad op 3 januari 2011, intrekken met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Vanwege een wijziging in de Wet kinderopvang is de verordening Wet Kinderopvang 2011 juridisch niet 
meer correct. De gewijzigde Wet kinderopvang kent geen verordeningopdracht; er kan dus geen nieuwe 
verordening worden vastgesteld. Hiervoor in de plaats worden beleidsregels aan het college ter 
besluitvorming aangeboden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Verordening Wet Kinderopvang 2011, Beleidsregel Kinderopvang op grond van sociaal-medische 

indicatie  
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Intrekken Verordening Wet Kinderopvang 2011 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
1 oktober 2013 
 
Werksessie 
10 september 2013 
 

 

Portefeuillehouder 
V. van der Horst 
Afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Opsteller 
roos.adriaansen@stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (kortweg: Wet kinderopvang, Wk) 
kunnen ouders  een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangen van de 
Belastingdienst/Toeslagen. Dit is de kinderopvangtoeslag. 
Er is echter een groep ouders die wel kinderopvang nodig heeft, maar niet aan de voorwaarden voor 
kinderopvangtoeslag voldoet. Het gaat hierbij om mensen in een gezinssituatie, waarin sprake is van 
problemen of belemmeringen van sociale of medische aard. Deze kunnen zowel in de ouder als in het 
kind gelegen zijn. Een voorbeeld is een gezin waarin de ene partner fulltime werkt en de andere partner 
kampt met een postnatale depressie. Zij is door haar ziekte tijdelijk niet in staat om voor hun kind te 
zorgen en daarom is er opvang nodig. Maar er bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat deze 
ouder geen dienstverband heeft. Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst is er dan geen 
kinderopvang en dus geen kinderopvangtoeslag nodig. Een ander voorbeeld is een kind dat vanwege 
lichte beperkingen extra gebaat is bij contact met leeftijdsgenootjes, maar dat na schooltijd altijd thuis 
opgevangen wordt.  
De kosten van kinderopvang kunnen al gauw heel hoog zijn. Ouders kunnen in zulke situaties dan in 
financiële problemen komen. Om dat te voorkomen, kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten 
van de kinderopvang verstrekken. Deze tegemoetkoming is even hoog als de kinderopvangtoeslag die de 
ouders van de Belastingdienst gekregen zouden hebben, als ze hierop recht hadden.  De 
tegemoetkoming wordt dan door de gemeente verstrekt op basis van sociaal-medische indicatie (SMI).  
 
Tot 1 januari 2013 was bovengenoemde verstrekking geregeld in de “Verordening Wet kinderopvang 
2011”. Per 1 januari 2013 is de Wk gewijzigd, waardoor de verordening juridisch niet meer klopt. In de 
verordening worden buitenwettelijke doelgroepen benoemd, namelijk de groep ouders met een sociaal-
medische indicatie, waarmee de verordening deels is gebaseerd op artikel 149 van de Gemeentewet. De 
verordening kan op grond daarvan niet van rechtswege komen te vervallen, maar sommige bepalingen in 
de verordening worden wel onverbindend. Daarom adviseren wij voor de duidelijkheid de verordening in te 
trekken. De Wk kent geen verordeningsopdracht. Hiervoor in de plaats kan door het college worden 
volstaan met beleidsregels, waarin de verstrekking van een tegemoetkoming op basis van SMI is 
geregeld.  
 
Argumenten en kanttekeningen 
De verordening is niet meer bruikbaar. Het opstellen van beleidsregels is noodzakelijk, omdat duidelijk 
moet zijn onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming van 
de kosten van kinderopvang op basis van SMI. Zo moet onder meer worden vastgelegd wanneer er 
sprake is van een dergelijke indicatie, wie die indicatie mag afgeven, en hoe de aanvraagprocedure 
verloopt.  
Bij het opstellen van de beleidsregel is grotendeels aansluiting gezocht bij de oude verordening. Waar 
nodig zijn enkele aanpassingen verricht. De beleidsregel die de verordening vervangt, betekent geen 
wijziging in de beleidslijn: voor de burger verandert er niets.  
 
Communicatie 
Over de vaststelling van dit beleid zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd. Dit gebeurt 
middels de nieuwsbrief naar uitkeringsgerechtigden en organisaties die hun belangen behartigen. Ook 
wordt gecommuniceerd in de eigen media van de gemeente, zoals de gemeentepagina en op de website. 
 
Financiën en risico’s 
Het beroep op deze tegemoetkoming is wisselend, maar doorgaans beperkt. In 2012 is er aan 
tegemoetkoming kinderopvang op grond van SMI € 4.600,-- uitgegeven, voldaan uit de algemene 
middelen. De uitgaven kunnen jaarlijks nogal variëren, omdat de kosten per op te vangen kind snel 
oplopen. Een peuter die drie dagen per week naar de crèche gaat, kost de ouders immers al gauw 
€ 1.000,-- aan opvang. De kinderopvangtoeslag die de ouders van de Belastingdienst krijgen, hangt af 
van hun inkomen. Hiervoor heeft de Belastingdienst een tabel opgesteld, die jaarlijks wordt geïndexeerd. 
Hoe hoger het inkomen, hoe lager de kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming die de gemeente 
verstrekt, is hieraan gelijk. 
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Dit voorstel heeft geen wijzigingen in de begroting tot gevolg. 
Er zijn geen risico’s te benoemen bij het intrekken van de verordening. 
 
 
8 juli 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
 

Pagina 3 van 3 


	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	Bijlagen
	Doel en beoogd maatschappelijk effect
	Argumenten en kanttekeningen
	Communicatie
	Financiën en risico’s

	Afdeling
	Opsteller
	Agendanummer

