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Besluit:
1. Het college besluit de beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
participatie vast te stellen per 1 maart 2020.
2. Intrekken beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang.
Openbare samenvatting:
Ouders jonger dan 18 jaar en uitkeringsgerechtigden met kinderen kunnen een vergoeding
aanvragen voor de eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang. Deze regeling heeft als doel om
hen te helpen uit te stromen naar werk of school. De huidige vergoeding dekt de kosten voor
Kinderopvang volledig. De Belastingdienst stelt echter een eigen bijdrage verplicht. Daarom wordt
voorgesteld om de beleidsregels te wijzigen, zodat de ouder een kleine bijdrage betaalt aan de
kosten kinderopvang.
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Inleiding:
De Wet Kinderopvang is sinds 2013 van kracht.
In Nissewaard is dit verwerkt in:
 Beleidsregels inzake tegemoetkoming eigen bijdragekosten kinderopvang, en
 Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische
indicatie.
Aanleiding
De huidige vergoeding dekt de kosten voor Kinderopvang participatie volledig. De Belastingdienst
stelt echter een eigen bijdrage verplicht. Hierdoor is het van belang de huidige beleidsregels
tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang participatie te wijzigen.
Dit geldt niet voor de eigen bijdrage kinderopvang sociaal medische indicatie. Hier is een eigen
bijdrage niet verplicht, omdat deze kosten enkel door de gemeente wordt vergoed en er geen
vergoeding van de Belastingdienst verstrekt wordt.
Bestuurlijk belang
Het wijzigingen van beleidsregels is een collegebevoegdheid.
Centrale vraag
Het wijzigingen van de huidige beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang
participatie.
Beoogd maatschappelijk resultaat:
De Wet kinderopvang is een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Beschikbaarheid van
betaalbare kinderopvang kan een belangrijke randvoorwaarde zijn bij werkaanvaarding of deelname
aan een re-integratietraject. Kinderopvang is ook van belang voor de verplichting van alleenstaande
ouders met kinderen jonger dan 12 jaar om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden (art. 9 lid
4 van de participatiewet).
Kader:
Op 20 december 2016 zijn de beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang
vastgesteld.
De huidige vergoeding die gemeente Nissewaard van de eigen bijdrage kosten kinderopvang
verstrekt dekt de kosten voor Kinderopvang volledig. De Belastingdienst stelt echter een eigen
bijdrage verplicht.
Argumentatie:
Ouders jonger dan 18 jaar en uitkeringsgerechtigden met kinderen kunnen een vergoeding
aanvragen voor de eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang. De belastingdienst vergoedt
tot 96% van de kosten voor voor- en naschoolseopvang, waarbij rekening wordt gehouden met het
door de belastingdienst vastgestelde maximale uurtarief. De gemeente Nissewaard vult dit aan met
een vergoeding van 4,5 % van de eigen bijdrage bij het eerste kind, en 3,5% bij ieder hierop volgende
kind. Het doel van deze regeling is te voorkomen dat uitstroom naar werk of scholing wordt
bemoeilijkt door kosten voor kinderopvang. Bij het eerste kind is de vergoeding nu hoger dan het
totaal bedrag.
De huidige vergoeding dekt de kosten voor Kinderopvang volledig bij het eerste kind. Vanaf het
tweede kind wordt er door de gemeente een vergoeding gegeven van 3,5%. De ouder heeft dan een
eigen bijdrage van 0,5 procent van de totale kosten van de kinderopvang.
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De aanvullende tegemoetkoming op de kosten voor de kinderopvang wordt gewijzigd. Voorgesteld
wordt om de vergoeding van de gemeente vast te stellen op 3%, daarmee worden de kosten tot 99%
gedekt en heeft de ouder een eigen bijdrage van 1% van de kosten van de kinderopvang.
Tevens wordt voorgesteld om de doelgroep uit te breiden met ouders die algemene bijstand
ontvangen, maar wel (deeltijd) werken en/of een (werkgericht) traject volgen en hierdoor onder de
bijstandsnorm komen.
De doelgroep (artikel 2)
Deeltijd werkende ouders en/of ouders met een minimaal inkomen die algemene (aanvullende)
bijstand ontvangen of kunnen ontvangen, zonder de extra toelage, zijn toegevoegd aan de
doelgroep. Er wordt namelijk verwacht dat een aanvullende dekking van de kosten voor
kinderopvang hen ondersteunt bij (volledige) uitstroom naar werk, wat die kosten weer dekt.
Daarnaast is de doelgroep aangevuld met ouder(s) die algemene bijstand ontvangen en een
(werkgericht) traject volgen bijvoorbeeld bij Voorne-Putten Werkt, om zo de kans naar werk en
uitstroom uit de bijstand te verhogen.
Hoogte van de tegemoetkoming (artikel 6)
Volgens de huidige beleidsregels ontvangt de doelgroep van de gemeente 4,5% van de eigen
bijdrage bij het eerste kind, en 3,5% bij ieder hierop volgende kind. De toeslag van de belastingdienst
bedraagt maximaal 96%. Voor een eerst kind is de eigenbijdrage derhalve 0,5% voor een opvolgend
kind 1,5%.
Voorgesteld wordt om de vergoeding van de gemeente voor ieder kind gelijk vast te stellen op 3%.
Daarmee wordt de eigen bijdrage voor de kinderopvang op 1 % na volledig gedekt.
Een kleine eigen bijdrage is verplicht vanuit de belastingdienst.
Maatschappelijk draagvlak:
De wijziging van de beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang zijn voorgelegd aan
de Adviesraad sociaal domein. (deze wordt 4 februari voorgelegd aan de Advies, dit is een concept
die ik eerst wil voorleggen in het co)
Financiële consequenties:
Doordat de vergoeding van het eerst kind wordt verlaagd van 4,5 % naar 3% en vanaf het tweede
kind wordt verlaagd van 3,5 % naar 3% zijn er geen financiële consequenties voor de gemeente,
ondanks uitbreiding van de doelgroep. In 2019 is in eerste instantie bij de 1e tussenrapportage het
begrote budget voor Wet Kinderopvang verhoogd van € 220.000 naar € 300.000 en vervolgens bij de
2e tussenrapportage structureel verhoogd naar € 450.000. Op basis van de realisatie in 2019
(€ 431.000) lijkt het structureel begrote budget van € 450.000 afdoende te zijn.
Communicatie van het besluit:
Wijzigingen van beleidsregels dienen openbaar bekendgemaakt te worden. De vaststelling van de
Wijziging van de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang zal
bekend gemaakt worden in het Gemeenteblad en in de CVDR.
Realisatie van het besluit:
De gewijzigde beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang gaan
in per 1 maart2020.
Ambtelijk is overeengekomen dat de beoordeling van de eigen bijdrage tegemoetkoming
kinderopvang op grond van medisch indicatie bij de afdeling jeugd ondergebracht zal worden, zodat
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de lijnen korter zijn met de indicatiestellers en hierdoor beter zicht op de noodzaak van de
hoeveelheid kinderopvang (qua aantal uren bijv.) die ingekocht wordt. De beoordeling van de
tegemoetkoming participatie blijft bij de afdeling werk en inkomen van de gemeente Nissewaard.
Het structureel begrote budget voor Wet kinderopvang zal worden gesplist in de begroting, omdat
de tegemoetkoming kinderopvang nu wordt beoordeeld door twee verschillende afdelingen. Het
budget voor de tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang participatie is
€ 50.000 en het budget voor de tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van de sociaal
medische indicatie verstrekt is € 400.000.
Bijlagen:
 Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang 2020.
 Toelichting op de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten
kinderopvang 2020.
Collegeadvies:
Het college wordt geadviseerd om:
de Beleidsregels inzake tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang 2020 vast te stellen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ruimte tussen de lijnen niet aan te passen dit ivm de digitale
handtekening.

de secretaris,

___________________________________________________________________________

