Wijzing op Bijlage 4 behorende bij het Raadsadvies Harmonisatie:
Wijzigingen:

Wijzing 1
Pagina:

4

Kopje:

Verantwoording:

Eruit:

IB-60- en of een eigen verklaring ouder,

Motivering:

Door het privacyvraagstuk rondom de inzage van gegevens over het inkomen om de
inkomensafhankelijke bijdrage te kunnen bepalen, kunnen we nog niet zeggen o.b.v.
welke documentatie dit zal geschieden en of deze controle ook bij de aanbieder komt
te liggen. Daarom zijn de punten t.a.v. de verantwoording en de voorkeur voor de
financieringssystematiek die geel gearceerd zijn, verwijderd. De verwijderde punten
hadden in het raadsadvies al een voetnoot waarin stond beschreven dat de uitvoering
door de nadere uitwerking van de administratieve processen zou kunnen wijzigen. Om
onduidelijkheden en verwarring over de inrichting van het administratieve proces bij
aanbieders te voorkomen is de beschrijving eruit gehaald. De nadere uitwerking van
het administratieve proces zal in nauwe samenwerking met het veld worden
vormgegeven.

Wijziging 2
Pagina:

5 en 8

Kopje:

Gemeentelijke voorkeur financieringssystematiek:>

Eruit:

- De gemeente gaat de verplichting aan met de ouder maar betaalt uit aan de
peuteropvang aanbieder.
- De ouders betalen hun inkomensafhankelijke bijdrage rechtstreeks aan de aanbieder.
- De aanbieder bundelt de facturen van de ouders die recht hebben op gemeentelijke
financiering voor peuteropvang en factureert maandelijks aan de gemeente.

Motivering:

Dezelfde reden als de bovenstaande motivering.

Wijziging 3
Pagina:

6

Kopje:

Voorwaarden financiering VVE

Eruit:

De nieuwe gewichtenregeling vanuit het rijk is nog niet bekend (april 2017).
Afhankelijk van de nieuwe regeling met de bijbehorende indicatoren zal de gemeente
Uden bepalen welke gemeentelijke criteria hierop aanvullend zullen worden toegepast
om de VVE doelgroep te bepalen.

Motivering:

Per 2019 zal de nieuwe gewichtenregeling op zijn vroegst van kracht zijn. De huidige
gemeentelijk criteria blijven tot 2019 doorlopen. Per 2019 zal de nieuwe doelgroep
getoetst worden aan de dan geldende gemeentelijk criteria. Om onduidelijkheden te
voorkomen bij aanbieders halen we bovenstaande tekst eruit. Alle geïndiceerde VVE
kinderen blijven deze indicering houden na invoering van de harmonisatie per 2018.
De tekst gaat eruit omdat deze toelichting aan de partijen in het veld zal worden
meegegeven.

