Bij de commissievergadering Samenleving en Bestuur op maandag 26 juni hebben wij ons standpunt
met betrekking tot de “financieringsvoorwaarden peuteropvang en VVE 1-1-2018” toegelicht.
Wij hebben u gisteren via de griffier een voorstel gestuurd
1) Aanpassing maximaal aantal uren VVE per week van 10 naar 12 uur;
Graag wil ik nog 2 andere punten onder uw aandacht brengen
2) Aanpassing van de manier van uitbetaling van de subsidie door de gemeente, dit ter
voorkoming van administratieve lasten en een inbreuk op de privacy;
3) Een oproep om de mogelijkheid te onderzoeken van een extra subsidiebijdrage per uur
peuteropvang in verband met de hogere kosten van peuteropvang ten opzichte van
kinderopvang.

Ons 2e punt van zorg betreffen de administratieve voorwaarden zoals deze nu als
voorkeursmethode van de gemeente in het voorstel beschreven zijn.
Dit betreft de ouders welke geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (in de regel zijn dit de niettweeverdiener gezinnen) en voor de subsidiering daarom afhankelijk zijn van de gemeente. Onze
zorg wat betreft de financieringssystematiek strekt zich dus niet uit tot ouders welke recht hebben
op kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders worden namelijk de kosten volledig aan de ouders in
rekening gebracht, waarbij de ouder zelf verantwoordelijk is voor het effectueren van het recht op
kinderopvangtoeslag.
De regeling zoals deze beschreven is in de voorwaarden legt een grote administratie last bij de
uitvoerders van de peuteropvang en roept vragen op m.b.t. de houdbaarheid met het oog op de
privacy. Bovendien zijn de uitgangspunten en definities nog niet geheel helder. Door de wethouder is
in de commissievergadering aangegeven zaken nader te onderzoeken. Wij zouden graag zien dat dit
ondersteund wordt door een motie van de Raad waarin wordt opgeroepen de
uitbetalingssystematiek te herzien. Bij deze herziening zou dan nadrukkelijk meegenomen moeten
worden, dat de verantwoordelijkheid voor het per peuter vaststellen van welk deel van de kosten
van de peuteropvang door de gemeente gesubsidieerd wordt en welk deel door de ouders zelf
gedragen dient te worden, niet meer primair bij de uitvoerder van de peuteropvang komt te liggen.
Onder het huidige voorstel factureert de uitvoerder het deel wat de ouders moeten dragen aan de
ouders en factureert de uitvoerder het deel wat de gemeente moet subsidiëren aan de gemeente.
Om dit correct te kunnen doen dient de uitvoerder onder andere de inkomensgegeven van de ouders
op te vragen. Het voert hier te ver om de administratieve lasten om hieraan te kunnen voldoen en de
nog bestaande onduidelijkheden integraal te beschrijven. Indien u hier meer informatie over wenst
willen we dit uiteraard toelichten.
Veel gemeentes hebben er bij de invoer van de harmonisatie voor gekozen het bepalen van de
inkomensafhankelijke bijdrage bij de aanbieders neer te leggen. Je kunt je echter afvragen of deze rol
wel belegd dient te worden bij een particuliere organisatie als een peuteropvangorganisatie. Dat hier
vraagtekens bij te stellen zijn blijkt ook uit de rapportage aan de Tweede Kamer “Uitkomst
heroriëntatie Directe financiering kinderopvang” van september 2016 door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Hierin is namelijk aangegeven dat een financieringsvariant voor de
kinderopvangtoeslag, waarbij de ouder de eigen bijdrage rechtstreeks aan de
kinderopvangorganisatie betaald en de overheid het restant van de factuur betaald, niet realistisch is
zolang als de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is. De redenen hiervoor zijn dat er allerlei
uitvoeringstechnische problemen zijn en dat de kinderopvangorganisatie dan inzicht krijgt in de
inkomenspositie van de ouder en dit een te grote inbreuk zou betekenen op de privacy van de
ouders.

Om deze redenen wordt er voor het nieuwe systeem voor de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag
juist niet voor gekozen deze financieringssystematiek toe te gaan passen. De methodiek welke de
Gemeente Uden nu voorstelt voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, is juist exact deze variant. Wij
vinden het onwenselijk en niet passend om ouders welke geen tweeverdiener zijn, te verplichten hun
inkomensgegevens aan de peuteropvangorganisatie te overleggen om hun recht op subsidie te
effectueren, terwijl voor tweeverdienende ouders is bepaald dat dit niet kan omdat dit een te grote
inbreuk op de privacy zou betekenen.
Wij vinden het gezien de inbreuk op de privacy, de sterke verhoging van de administratieve lasten en
onduidelijkheden in de praktische uitwerking van de voorwaarden van groot belang dat de
financieringssystematiek op dit punt wordt herzien. Ter ondersteuning van de inzet van de gemeente
om dit te doen, willen wij u vragen een motie in te dienen en op te roepen te komen tot een
financieringssystematiek welke recht doet aan de privacy van de ouders en geen onevenredige
administratieve last bij de uitvoerders legt.
Ons derde verzoek is om het college bij motie op te roepen te onderzoeken of het voor de
Gemeente Uden mogelijk en wenselijk is om een extra subsidiebijdrage per uur in te voeren voor
peuteropvang. Deze extra subsidiebijdrage zou een (gedeeltelijke) compensatie bieden voor de
hogere kostprijs van peuteropvang ten opzichte van kinderopvang. Met een introductie van deze
subsidiebijdrage zou de Gemeente Uden de lijn, welke veel andere Gemeentes hebben gekozen,
volgen. Uit het rapport van Buitenhek “Peuterspeelzaalwerk NL III: facts & figures 2017” juni 2017,
blijkt dat 5 van de 11 beschreven Gemeentes er voor hebben gekozen deze extra subsidiebijdrage
toe te passen, dit betreft onder meer Leiden, Maastricht en Rotterdam.
Een dergelijke subsidiebijdrage betreft ons inziens geen staatsteun maar een uitwerking van het
principe ‘geld volgt peuter’, wat als uitgangspunt geldt voor de financieringsvoorwaarden.
Wij zijn er van overtuigd dat deze voorstellen passen binnen een stelstel van kwalitatief goede
peuteropvang in de gemeente Uden en hopen dat u zich hierin kunt vinden en wilt helpen dit te
realiseren.
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