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Onderstaand te beantwoording van de vragen nav de commissiebehandeling van de Verordening 
tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012. 
 
 

• Hoe komt met aan de 40% bezuiniging?  
Er wordt van maximaal 5 dagen bijdrage naar maximaal 3 dagen bijdrage gegaan, dat is een daling 
van 40%. 
 

• Graag uitgaven en inkomsten tegen elkaar afzetten?  
2011: Er is opgenomen in de begroting € 15.642. De uitgaven tot nu, 29 november 2011, bedragen € 
17.816,63. De prognose ultimo 2011 is € 22.000,-.  2010: Begroot € 15.642,- uitgaven € 21.618,43 
 

• Om hoeveel gezinnen gaat het? Wat zijn de kosten nu en wat verwachten we volgend jaar uit te 
geven?  

Tot en met het 3
e
 kwartaal gaat het om 8 aanvragen. (in 2010: totaal 15 aanvragen). Met de gewijzigde 

verordening is de verwachting binnen het begrote budget van € 15.642,- te blijven. Wel betreft het een 
open einde regeling en is het aantal uitgaven afhankelijk van het daadwerkelijke aantal aanvragen. 
 

• Alle partijen vonden het wrang dat straks de kinderen die het echt 5 dagen nodig hebben. Buiten 
de boot vallen. Kan artikel 14 (hardheidsclausule) gebruikt worden om af te wijken van 3 naar 5 
dagen vergoeding als het echt noodzakelijk is dat een kind 5 dagen wordt opgevangen (smi).  

Artikel 14, de hardheidsclausule, kan worden aangehaald indien het strikt toepassen van de 
bepalingen leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard. Dat geldt voor de gehele verordening, ook 
voor doelgroep smi. Dit wordt per individuele situatie bekeken. 
 

• Waarom is er niet gewacht op de nieuwe wet die er aan zit te komen. Waar gaat die nieuwe wet 
over en wanneer treedt die wet inwerking?  

Het wijzigen van de verordening is half 2011 in gang gezet om de kosten beter te beheersen. De 
wijziging van de Wet Kinderopvang is momenteel nog in behandeling, het wetsvoorstel is ingediend bij 
de Tweede Kamer maar nog niet vastgesteld. Het voornemen is dat de gewijzigde wet per 1 januari 
2012 in werking treedt. De belangrijkste wijziging met betrekking tot deze verordening is het volgende: 

- Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met 
terugwerkende kracht worden gedaan. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag 
aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand 
daaraan voorafgaand.  

 

 


