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Raadsvergadering  Agendanummer 
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Onderwerp: 

Ouderbijdrage sociaal-medische kinderopvang 

   

 

Steenbergen, 1 november 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding  

De gemeente Steenbergen heeft in 2007 een regeling getroffen voor het kunnen verstrekken van een 

tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang die noodzakelijk is vanwege een sociaal- medische 

indicatie van een ouder of kind. De tegemoetkoming is daarbij niet inkomensafhankelijk: ongeacht het 

gezinsinkomen wordt geen ouderbijdrage gevraagd. Bij uitvoering van deze regeling blijken de kosten 

fors hoger te zijn dan geraamd. Om de kosten te beperken wordt u voorgesteld een ouderbijdrage van 

6% in rekening te brengen en bijgaande Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang 

Steenbergen 2012 vast te stellen.  

 

2.  Achtergrond 

In de Wet Kinderopvang is de financiering een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, 

werkgevers en overheid. De gemeente is verantwoordelijk voor landelijk gedefinieerde doelgroepen die 

aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang om arbeid en zorg te 

combineren. Onder de landelijk gedefinieerde doelgroepen vallen:  

- ontvangers van een uitkering (WWB, WIK, ANW, IOAW, IOAZ) in een re-integratietraject; 

- niet uitkeringsgerechtigde herintreders in een re-integratietraject; 

- nieuw- en oudkomers in een (verplicht) inburgeringtraject; 

- studenten; 

- tienermoeders. 

 

Kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie is niet bij de wet geregeld. De artikelen van de 

Wet kinderopvang die op deze doelgroep betrekking hebben, zijn niet in werking getreden. Hiervoor heeft 

de gemeente Steenbergen in 2007 een regeling getroffen, genaamd Regeling tegemoetkoming kosten 

kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie.  

De regeling voorziet in een volledige tegemoetkoming: ongeacht het inkomen wordt geen ouderbijdrage 

gevraagd. Gemeenten worden bij wet vrijgelaten in de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming 

(wel of geen eigen bijdrage) aan sociaal-medisch geïndiceerde personen. Landelijk gezien is het voor 

gemeenten gangbaar aan deze doelgroep een ouderbijdrage van 6% van de kosten van de kinderopvang 

te vragen, conform advies van de VNG.   
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3. Overwegingen 

De kosten van de regeling blijken bijna dubbel zo hoog uit te vallen dan geraamd. De kosten voor de 

gemeente voor sociaal medische kinderopvang zijn € 43.368,42, terwijl de begrotingspost voor de 

kinderopvang in zijn totaliteit (zowel sociaal medische kinderopvang als flankerend beleid) geraamd is op 

€ 30.000.  

 

In de begroting van 2012 is voor deze begrotingspost een bedrag van € 65.000 gereserveerd, zodat in 

2012 geen tekorten ontstaan. Ondanks een ruimer budget en gezien de bezuinigingen willen wij u 

voorstellen het besluit over een ouderbijdrage te heroverwegen.  

 

Naast het argument van kostenbesparing zijn er namelijk een aantal doorslaggevende argumenten om 

van ouders een eigen bijdrage te vragen in de kosten van de kinderopvang: 

 

1. In veel situaties waar de overheid diensten aanbiedt en meefinanciert wordt van burgers in het 

algemeen een eigen bijdrage gevraagd, omdat zij er in meer of mindere mate profijt van hebben. 

2. Een eigen bijdrage verhoogt het kostenbewustzijn en hierdoor wordt er een prikkel ingebouwd om 

het gebruik van kinderopvang te beperken en zo de kosten voor de gemeente te kunnen 

beheersen. 

3. De regeling maakt geen onderscheid naar gezinsinkomen. Voor tweeverdieners is een eigen 

bijdrage van 6% goed te overzien. Indien de ouder beschikt over een inkomen ter hoogte van de 

voor hem/haar geldende bijstandsnorm en wanneer aan de gestelde criteria wordt voldaan dan 

vervalt de eigen bijdrage.  

4. Door gebruik te maken van kinderopvang besparen de ouders enigszins op de kosten voor 

levensonderhoud (verblijf, voeding).  

 

Een ouderbijdrage hoger dan 6% wordt niet geadviseerd, doordat de kosten van kinderopvang voor 

ouders al snel hoog kunnen oplopen. Kijkend naar de huidige situatie in 2010, betekent een ouderbijdrage 

van 6% gemiddeld genomen een absolute bijdrage van € 500,- per gezin per jaar. Indien u besluit tot een 

ouderbijdrage, dient een nieuwe regeling vastgesteld te worden: ‘Regeling tegemoetkoming sociaal 

medische kinderopvang Steenbergen 2012’. In de nieuwe regeling is een ouderbijdrage opgenomen ter 

hoogte van 6% van de kosten van de kinderopvang. De bestaande regeling wordt daarbij ingetrokken.  

 

4. Middelen 

Uitgaande dat de vraag naar tegemoetkoming en de grootte van de doelgroep in 2012 gelijk blijft aan 

2011, betekent het opnemen van de ouderbijdrage in de regeling een besparing van € 2.602,11. Wanneer 

de vraag naar kinderopvang daalt door een verhoogd kostenbewustzijn van ouders, betekent dit een 

verdere daling van de kosten voor de gemeente.  

 

5. Risico’s 

Er zijn geen risico’s verbonden aan het besluit tot ouderbijdrage voor de sociaal medische kinderopvang 

 

6. Aanpak 

Na positieve besluitvorming treedt de regeling op 1 januari 2012 in werking. Vóór 1 januari dient de 

nieuwe regeling gepubliceerd te zijn. 

 Bestaande beschikkingen blijven ook na 1 januari 2012 geldig tot de datum van afloop. Een nieuwe 

aanvraag valt per 1 januari 2012 onder de nieuwe regeling.   
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7. Voorstel 
Wij willen u voorstellen in te stemmen met: 

1. een ouderbijdrage van 6 procent van de kosten voor kinderopvang; 

2. het vaststellen van de ‘Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang Steenbergen 

2012’; 

3. het vaststellen van de op grond van de Regeling aangepaste Verordening Uitvoering Wet 

Kinderopvang Gemeente Steenbergen;het intrekken van de bestaande regeling d.d. 20-12-2007 

en de Verordening Uitvoering Wet Kinderopvang Gemeente Steenbergen d.d. 20-12-2007. 

4. het intrekken van de bestaande regeling d.d. 20-12-2007 en de Verordening Wet Uitvoering 

Kinderopvang Gemeente Steenbergen d.d. 20-2007. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 
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