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Voorgesteld besluit
1. De verordening Wet kinderopvang in te trekken.

Inleiding
Per 1 januari 2013 is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) gewijzigd. De
verordeningsplicht is komen te vervallen. Op grond van de huidige verordening Wet kinderopvang
hebben ouders in een aantal situaties recht op een tegemoetkoming kosten kinderopvang. Optimisd
geeft voor de gemeente Boekel uitvoering aan deze regeling. Zij hebben aangegeven dat er geen
actuele juridische grondslag is om uitvoering te geven aan de tegemoetkoming kosten kinderopvang.
Hiervoor zijn inmiddels nieuwe beleidsregels opgesteld. Het is echter noodzakelijk de huidige
verordening Wet kinderopvang in te trekken. De gemeenteraad is hiertoe het bevoegde gezag.
Relatie met eerdere besluitvorming
Raadsbesluit inzake vaststelling verordening Wet kinderopvang d.d. 19 mei 2005.
Beoogd resultaat
De verordening Wet kinderopvang Gemeente Boekel is ingetrokken omdat deze niet meer van
toepassing is.
Argumenten
1.1 Verordeningsplicht is per 1 januari 2013 vervallen
Per 1 januari 2013 is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) gewijzigd.
Daarmee is ook de verordeningsplicht komen te vervallen.
1.2 Er zijn geen financiële consequenties
Aangezien de regeling inhoudelijk niet wijzigt, zijn er geen financiële consequenties te
verwachten anders dan de autonome ontwikkeling van het aantal aanvragen en toekenningen.
Onder de huidige uitvoeringspraktijk drukken deze kosten op het budget bijzondere bijstand. Met
het intrekken van de verordening Wet kinderopvang verandert dit niet.
1.3 Huidige situatie van de uitvoering wordt vastgelegd in beleidsregels
Optimisd geeft uitvoering aan de bestaande regelgeving met inachtneming van de mogelijkheden
die de Belastingdienst biedt. Dit doen zij echter op niet actuele juridische gronden. Het college
stelt daarom nieuwe beleidsregels vast. In lijn met de bestaande verordening wordt de
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mogelijkheid om een tegemoetkoming kinderopvang te ontvangen in stand gehouden voor de
doelgroepen zoals ze nu ook in de verordening beschreven zijn.
Kanttekening
N.v.t.
Financiën
De kosten worden verantwoord op de post bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een open einde
regeling. Voor 2016 is deze post begroot op € 130.000
Keuzemogelijkheden
De verordening niet intrekken
Dit is niet wenselijk omdat de juridische grondslag voor toekenningen en afwijzingen dan niet correct
geregeld is.
Uitvoering
De uitvoering van de tegemoetkoming kosten kinderopvang ligt bij Optimisd.
Communicatie
De mogelijkheid van een tegemoetkoming is bekend bij de klantmanagers van Optimisd. Als het nodig is
hebben zij daarover contact met het Dorpsteam en/of Basisteam Jeugd en Gezin. Afgesproken is om de
mogelijkheden voor kinderopvang opnieuw onder de aandacht te brengen bij zowel het Dorpsteam en het
Basisteam Jeugd en Gezin. Daarnaast is afgesproken dat Optimisd de betreffende casusregisseur van het
gezin een terugkoppeling geeft of de tegemoetkoming is verstrekt en op welke manier. Hierdoor ontstaat
een compleet beeld van het gezin bij alle betrokken partijen.
Het intrekken van de verordening wordt op de daartoe bestemde plaatsen gepubliceerd.
Voorstel
De verordening Wet kinderopvang Gemeente Boekel in te trekken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
a. Verordening Wet kinderopvang Gemeente Boekel
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
a. Raadsbesluit “Intrekken verordening Wet kinderopvang”
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