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Onderwerp: Advies Concept-raadsvoorstel Verordening Kinderopvang 2013 

 

Geacht College, 

De Cliëntenraad AmSZ heeft in de vergadering van 16 oktober 2012 van ambtelijke zijde een 

mondelinge toelichting gekregen over de wijziging in de wet Kinderopvang en hoe de verordening 

kinderopvang 2012 daarop wordt aangepast. De Cliëntenraad AmSZ spreekt zijn erkentelijkheid uit 

over deze vroegtijdige en uitgebreide informatieverstrekking. 

De Cliëntenraad AmSZ heeft de inhoud van het concept-raadsvoorstel in zijn vergadering van 13 

november 2012 bediscussieerd. Naar aanleiding daarvan heeft de Cliëntenraad AmSZ geconcludeerd 

met het concept-raadsvoorstel te kunnen instemmen. 

In de gevoerde discussie van 16 oktober evenals van 13 november kwamen de volgende punten aan 

de orde:  

1. de Gemeente kiest voor het maximaal benutten van de haar toegemeten beleidsruimte door 

het volledig blijven vergoeden van de eigen bijdrage van de doelgroep-ouders; dat wordt 

door de Cliëntenraad AmSZ  bijzonder gewaardeerd. 

2. de Gemeente gaat aan betrokkenen voorlichting geven over het feit dat de 

werkgeversbijdragen in plaats van door de Gemeente met ingang van 1-1-2013 door de 

Belastingdienst zal worden betaald; de Cliëntenraad AmSZ heeft gewezen op mogelijke 

overgangsproblemen bij de Belastingdienst en vraagt de Gemeente om in de voorlichting de 

weg te wijzen naar hulp bij individuele problemen, bijvoorbeeld naar Bureau Sociale 

Raadslieden, kinderopvangorganisatie of de Wijkpleinen. 

De Cliëntenraad AmSZ adviseert uw College speciale aandacht te geven aan bijzondere groepen, 

waarvoor de verordening mogelijk onbedoelde effecten heeft; bijvoorbeeld voor vluchtelingen zoals 

bedoeld in de gewijzigde Wet Inburgering en voor betrokkenen die in het traject schuldsanering zijn 

beland. 

 

De eerst genoemde groep zijn de inwoners die vallen onder de Wet Inburgering. Deze groep komt 

door de wijzigingen in de Wet Inburgering 2013 niet meer in aanmerking voor de tegemoetkoming in 

de eigen bijdrage van de kosten voor kinderopvang. Het gaat om vluchtelingen met een 

verblijfsstatus, verplicht tot inburgeren, maar wanneer zij een WWB ontvangen kan het 

inburgeringstraject niet meer aangemerkt worden als zijnde een re-integratietraject WWB. In het 



 

voorstel is het volgen van een re-integratietraject een voorwaarde om te behoren tot de doelgroep 

waaraan een vergoeding eigen bijdrage kan worden toegekend. 

 

De tweede doelgroep is de groep, die in een traject van schuldsanering is beland. In artikel 5 wordt 

als weigeringsgrond genoemd de groep die valt onder het regime van Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP).  

De Cliëntenraad AmSZ adviseert uw college in voorkomende gevallen per aanvraag maatwerk te 

leveren en deze groep niet zonder meer bij voorbaat uit te sluiten. 

De Cliëntenraad AmSZ is van mening dat in de saneringsperiode de betreffende ouder per individuele 

aanvraag aanspraak moet kunnen maken op een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. Immers met 

de tegemoetkoming wordt de belanghebbende de mogelijkheid gegeven ook daadwerkelijk het 

traject van de arbeidsintegratie met positief resultaat te beëindigen. 

 

Hoogachtend,, 

 

Lukas Soumete, voorzitter    Pieter Jacobs, secretaris 

 

 


