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 2011 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-11-2011 

Onderwerp:  Verordening tegemoetkoming 

kosten kinderopvang 2012 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 vast te stellen en in 
werking te laten treden op 1 januari 2012, onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening toekenning tegemoetkoming kinderopvang 2004. 

 

 

 

1 Inleiding 

 

1.a In het kort 

Het college heeft de wettelijke plicht, zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wk), om het 

ontbrekende werkgevers deel te bekostigen. Artikel 25 van de Wk bepaalt dat de 

gemeenteraad bij verordening regels vaststelt ten aanzien van de verlening, bevoorschotting 

en vaststelling van de gemeentelijke tegemoetkoming. De gemeentelijke tegemoetkoming is 

een ‘open-einde’ regeling, wat inhoudt dat iedereen die tot de doelgroep behoort aanspraak 

kan maken op de tegemoetkoming. Om de kosten beter te beheersen en de uitvoering van de 

verordening beter af te stemmen op de praktijk wordt de verordening aangepast. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang (Wk) in werking getreden. De Wk heeft tot doel het 

ouders en verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren en regelt ondermeer 

de bekostiging van kinderopvang. De gemeente heeft de wettelijke plicht het ontbrekende 

‘werkgeversdeel’ te bekostigen aan wettelijk vastgestelde doelgroepen die geen werkgever 

hebben. Op 11 oktober 2004 is door de gemeenteraad van Leiderdorp de Verordening 

toekenning tegemoetkoming kinderopvang 2004 vastgesteld, als uitvoering van de wettelijke 

opdracht. De uitvoering van de tegemoetkoming kinderopvang vindt voor Leiderdorp plaats bij 

de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in Leiden, zoals opgenomen in de 

dienstverleningsovereenkomst. Met het aanpassen van de Leiderdorpse verordening wordt 

integraliteit in samenwerking gewaarborgd.  
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De gemeentelijke tegemoetkoming is een zogeheten ‘open-einde regeling’. Dit betekent dat 

iedereen die behoort tot de doelgroep, aanspraak kan maken op een tegemoetkoming van de 

gemeente. Naast de wettelijke doelgroepen kan de gemeente eigen doelgroepen aanwijzen. In 

dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op rijksvergoedingen. Echter, een uitzondering 

hierop is de doelgroep ‘sociaal-medische indicatie’ (SMI). Deze doelgroep was in het 

wetsvoorstel kinderopvang opgenomen als wettelijke doelgroep (artikel 6, lid 1, onderdeel k en l 

en artikel 23), maar de inwerkingtreding van dit artikel werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. In 

afwachting hiervan werd de doelgroep SMI wel als doelgroep in de verordening opgenomen. 

Voor deze doelgroep werden door het Rijk wel extra middelen aan het gemeentefonds 

beschikbaar gesteld. De kosten voor de doelgroep SMI zijn echter veel hoger dan de middelen 

die hiervoor aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. Dit was aanleiding om de verordening op 

dit punt aan te scherpen 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Met de gewijzigde verordening wordt het mogelijk gemaakt voor een deel de kosten beter 

te beheersen en wordt aangesloten bij een goede uitvoering in de praktijk. 

 

3 Argumenten 

1.1 het aanpassen van de verordening zorgt voor het beter beheersen van de kosten 

Om de kosten beheersbaar te houden, zijn er ten aanzien van de doelgroep SMI enkele 

aanvullende bepalingen in de verordening opgenomen. In plaats van een vast percentage van 

de kosten, is de eigen bijdrage voor deze doelgroep inkomensafhankelijk geworden. De 

omvang van de kinderopvang waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt, is beperkt tot 

maximaal drie dagen of zes dagdelen. Verder compenseert de gemeente alleen als de 

aanvrager aantoonbaar zelf geen regelingen kan treffen voor de opvang van de kinderen en/of 

gebruik kan maken van andere passende voorzieningen. Deze laatste bepaling geldt ook voor 

ouders die geen eigen bijdrage hoeven te betalen (artikel 5, onder b).  

Voor de doelgroep SMI wordt met de nieuwe verordening van maximaal 5 dagen zonder eigen 

bijdrage naar maximaal 3 dagen gegaan plus een eigen bijdrage. Dit leidt tot een besparing 

van ongeveer 40%, waarmee na de overgangsperiode de kosten binnen het begrote budget 

blijven, mits het aantal gebruikers gelijk blijft. 
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1.2 de verordening is gebaseerd op de VNG model verordening 

De nieuwe verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening, met toevoeging van de 

gemeentelijke doelgroep SMI, artikel 3.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Iedereen behorende tot de in de verordening genoemde doelgroepen komt in aanmerking voor 

een tegemoetkoming. De kosten zijn daardoor niet volledig te beheersen. Hoe hoger het aantal 

personen dat een tegemoetkoming krijgt, des te hoger zijn de kosten. De wijzigingen in de 

nieuwe verordening zijn er voor bedoeld de kosten wel meer beheersbaar te maken.  

Momenteel is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling over enkele aanpassingen 

in de Wet Kinderopvang vanaf 2012, wat mogelijk enkele technische aanpassingen in de 

verordening tot gevolg heeft.  

 
5 Milieu 

n.v.t 
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de verordening door uw Raad zullen de belanghebbenden en 

instellingen/organisaties over de vaststelling en inwerkingtreding geïnformeerd worden via de 

gebruikelijke communicatiekanalen (Leiderdorps Weekblad en gemeentelijke website). Voorts 

zal de vastgestelde verordening opgenomen worden in de databank voor gemeentelijke 

regelingen en verordeningen op de gemeentelijke website.  

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden en gemeente 

Leiderdorp zal de vastgestelde voorliggende verordening vanaf de datum van inwerkingtreding 

door het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Leiden als gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie uitgevoerd worden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Er zijn geen extra kosten aan de uitvoering van gewijzigde verordening verbonden, het valt 

onder het huidige budget tegemoetkoming kosten kinderopvang. Omdat het een open-einde 

regeling betreft, zijn de uiteindelijk kosten afhankelijk van het aantal aanvragers. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  Raadsbesluit 


