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Steenbergen; 14 mei 2013 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Per januari 2013 heeft het Kabinet een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen ten aanzien van de 
kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. De maatregelen hebben gevolgen voor de gemeentelijke 
taak voor de doelgroepen in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De Wet 
Kinderopvang is hiertoe gewijzigd. 
Via deze nota wordt u geadviseerd over de consequenties van de wetswijziging voor de taken die de 
gemeente in het kader van deze wet uitvoert. 

2. Achtergrond 
Per 1 januari 2013 wordt het zogenaamde werkgeversdeel niet langer uitgevoerd en verstrekt door 
gemeenten maar door de Belastingdienst. De Wet kinderopvang is in 2005 ingevoerd en ging er vanuit 
dat de kosten van kinderopvang gedeeld zouden worden door drie partijen: de werkgever, de ouder zelf 
en de overheid (Belastingdienst). Omdat de gemeentelijke doelgroepen geen werkgever hebben, trad de 
gemeente tot 2013 in de plaats van werkgever en vergoedde het werkgeversdeel, namelijk 1/6 deel van 
de kosten van de kinderopvang. Dit deel wordt vanaf nu door de Belastingdienst uitgevoerd en verstrekt. 
Dit betekent dus dat de gemeentelijke doelgroep voor de werkgeversvergoeding voortaan bij de 
Belastingdienst moet zijn. 

Wat blijft de gemeente doen? 
Gemeenten blijven ondanks deze wijziging verantwoordelijk voor de volgende taken: 
- Het uitkeren van de aanvullende compensatie van de eigen bijdrage voor doelgroepouders (KOA kopje) 

Kinderopvang Alleenstaande Ouders. 
- Kinderopvang op sociaal medische indicatie. 
- Het verplicht verstrekken van informatie aan de Belastingdienst over de doelgroepouders. 
- Het afgeven van een verklaring voor personen die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 

3. Overwegingen 
Als gevolg van de wijziging van de Wet Kinderopvang wijzigen de taken van de gemeente met betrekking 
tot de uitvoering van deze wet. De gemeente heeft eigen beleidsvrijheid voor het uitbetalen van een 
aanvullende bijdrage en het bepalen van de omvang voor de KOA doelgroep. Het college vindt het 
raadzaam om hierbij aansluiting te zoeken bij de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht in het 
kader van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Dit om hiermee recht te doen aan het opstellen van 
gezamenlijke uitvoeringsregels op het terrein van de kinderopvang. Beide gemeente blijven de 
aanvullende bijdrage betalen. 

Ter inzage ligt: 



Omdat de bestaande "Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Steenbergen" d.d. 15 december 2011 
en de Regeling "Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie" d.d. 15 december 2011 niet meer voldoen 
vanwege de wijziging van de Wet Kinderopvang dienen deze ingetrokken te worden. Deze zullen door 
uw raad ingetrokken moeten worden. 

Om de taken als gevolg van de wetswijziging goed te regelen zijn de bijgevoegde beleidsregels 
opgesteld. Deze beleidsregels zijn door ons college vastgesteld. Dit behoeft niet door uw raad te 
gebeuren. 

4. Middelen 
De KOA bijdrage bedraagt het verschil tussen de werkelijke kosten voor de kinderopvang en de 
toegekende kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De bijdrage wordt betaald vanuit het 
Participatiebudget. 
De uitvoering van de regeling SMI (Sociaal Medische Indicatie) wordt betaald vanuit het budget 
"kinderopvang/ouderbijdrage". De uitbetaling van de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang voor 
Mantelzorgers worden eveneens uit dit laatstgenoemde budget gedekt. 

5. Risico's 
Een risico ligt in het gegeven dat niet inzichtelijk is in hoeverre in de toekomst extra financiële middelen 
noodzakelijk zijn voor her uitvoeren van de beleidsregels. Omdat de gemeente wat betreft de aanvulling 
in de kosten voor kinderopvang voor de alleenstaande ouders (KOA) eigen beleidsvrijheid heeft kan de 
regeling heroverwogen worden indien in de toekomst extra financiële middelen nodig zouden zijn. 

6. Communicatie/Aanpak 
Van belang is dat de bestaande Verordening Wet Kinderopvang gemeente Steenbergen en "Regeling 
tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang" worden ingetrokken door uw raad. Vervolgens zullen 
de "Beleidsregels kinderopvang gemeente Steenbergen" na publicatie van kracht worden 

7. Voorstel 
Gelezen het voorgaande verzoeken wij uw raad om: 
- de Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Steenbergen d.d. 15 december 2011 en Regeling 
tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang d.d. 15 december 2011 in te trekken. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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