
GEMEENTE vtlEERT

Fractie Weerter WD

Weert, 29 januari 2020

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Artikel 40 vragen kinderopvang

906807/93Lt44

Geachte heer Wiezer,

U heeft op 10 december 2019 een aantal vragen op basis van artikel 40 gesteld over
gemeentelijke subsidiëring van kinderopvang.
In deze brief treft u de antwoorden op uw vragen aan.

1. Kan het college inzichtefik maken, voor elke schoollocatie in gemeente Weert, of en zo ja
hoeveel dagdelen kinderopvangorganisaties gebruik maken van die betreffende locatie ?

Voor zover het gaat om gesubsidieerde peuteropvang voor peuters zonder
belastingtoeslag: hiervoor vergoedt de gemeente 235 dagdelen openstelling per week.
Voor de particuliere kinderopvang wordt gebruik van de locaties niet geregistreerd. Dit is
80 9o van het aanbod, die wordt gefinancierd met ouderbijdragen en belastingtoeslag.
De kinderopvang huurt ruimte van scholen, dus de gemeente heeft hierin geen rol.
De locaties voor peuteropvang zijn 5 dagen per week open, behalve "de Koeleköpkes" bij
de Kameleon, zij zijn 3 dagen per week open.

2. Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor onze gemeente m.b.t. subsidiëring van
kinderopvang ?

De gemeente is verplicht om 960 uur voorschoolse educatie te bieden aan peuters in de
periode tussen 2,5 tot 4 jaar. Het gaat om peuters met een (risico op) taalachterstand en
zonder recht op kinderopvangtoeslag. De gemeente dient te streven naar 100 9o
doelg roepbereik.
Voor kinderopvang in het algemeen geldt dat werkende/studerende ouders een
kostendekkende uurprijs (inclusief huisvesting) betalen. Zij kunnen hiervoor een
inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdie.nst.
De gemeente heeft hierin geen rol.

3. Welke subsídies worden er verstrekt aan kinderopuangorganisaties, zowel wettelijk als het
bovenwettelijke gedeelte, graag per organisatie een hjst per kalenderjaar vanaf 2017 t/m
heden.
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Voor peuteropvang en voorschoolse educatie werden op basis van de Wet op het Primair
Onderwijs en de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie ( Wet OKt)
onderstaande subsidies verleend ten laste van de hiervoor ter beschikking gestelde
rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor bestrijding van
onderwijsachterstanden en rijksmiddelen peuteropvang in de algemene uitkering:

2Ot7 zaak 576180
Kinderopvang Humanitas € 426.432 en Hoera kindercentra € 46.000

2OtBZaak2457
a. € 503.869 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 peuterdagdelen
b. € 22.308 als garantiebijdrage voor 10 dagdelen kov Humanitas
c. € 46.000 aan Hoera Kindercentra voor 21 peuterdagdelen per week
d. € 10.500 als garantiebijdrage voor peuteropvang Korein en Vlinder Villa
e. € 42.000 voor toeleiding en ouderparticipatie aan Punt Welzijn

2OL9 zaak 576180
a. € 584.695 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 peuterdagdelen per week
b. € tt4.224 aan Hoera Kindercentra voor 28 -50 peuterdagdelen
c. € 15.000 voor peuterplekken Korein Kinderplein en Vlinder Villa
d. € 7.500 voor scholing voor Hoera, Korein, VlinderVilla

2O2O zaakT4OtAt
a. € 573.637 aan Humankind kinderopvang voor dagdelen peuters;
b. € 147.500 aan Hoera kindercentra;
c. € 17.500 voor overige peuterdagdelen kinderopvang.
Voor kleuters zonder recht op toeslag:
a. € 50.000 aan Humankind;
b. € 25.000 aan Hoera.

4. Kan het college aangeven welke raadsbesluiten betrekking hebben op de subsidiëring van
kinderopuang in relatie tot de recente B&W besluiten, intern Dl 863733 genoemd.

Besluitvormirrg heeft plaaLsgevrrttderr hij de vaststelling van cle Regionale
Ontwikkelingsagenda Jeugd (raadsbesluit 21 december 2016) en de Beleidsregels
onderwijs en kinderopvang (raadsbesluit 11 februari 2Ot7)

5. In het debat over de uitbreiding van IKC Leuken (zomer 2018) zei de portefeuillehouder "de
gemeente bekostigt geen kinderopuang, dat doen wij aljaren niet'i uit het 8&W besluit bliikt dat
Wee¡t uanaf 2011 kinderopvang subsidieeft.
Is de raad juist geinformeerd ten tfde uan het IKC debat ?

Ja, de raad is ten tijde van het debat juist geïnformeerd. Het debat ging over het investeren in

huisvestino ten behoeve van kinderopvang.
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