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Betreft: Aanpassingen subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
In uw vergadering van 15 oktober jl. stelde u met besluit RB18.0077 de subsidieregeling voorschoolse 
voorzieningen 2019 vast. Het eerste werkingsjaar van deze nieuwe regeling is 2019. In de aanloop 
hebben zich enkele knelpunten voorgedaan waarvoor wij met gebruikmaking van artikel 5, lid 10 van 
de subsidieregeling een oplossing hebben gevonden en waarvoor wij een nadere regel hebben 
vastgesteld. 
 
Het belangrijkste knelpunt zit in de toepassing van het begrip Beperkte kinderopvangtoeslag. De 
subsidieregeling voorziet in een gemeentelijke aanvulling indien ouders als gevolg van deeltijdwerk 
een beperkte aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag (KOT). Deze gemeentelijke voorziening, die 
ertoe zou leiden dat een ouder zowel KOT ontvangt als een gemeentelijke bijdrage, is administratief 
gezien moeilijk uitvoerbaar en houdt risico’s voor de ouder in. Om die reden hebben wij besloten om in 
de situaties dat de KOT niet voldoende is om de totale gewenste inschrijvingsduur per week te 
bekostigen, de gemeente volledig zal voorzien in de bekostiging van de opvang. De ouder ziet in dat 
geval af van een aanvraag KOT bij de belastingdienst. Naar informatie van de aanbieders is de 
verwachting dat het om kleine aantallen per jaar zal gaan. Voorlopig geldt deze afwijking voor de duur 
van 1 kalenderjaar. De aanbieders zijn blij met deze aanpassing omdat het veel administratieve last in 
hun bedrijfsvoering en bij de ouders wegneemt. 
 
In de subsidieregeling is de voorwaarde opgenomen dat  de minimum inschrijvingsduur 6 uur per 
week moet zijn. Peuteropvang ’t Zwanenest hanteert een inschrijvingsduur van 5,5 uur per week. Het 
is organisatorisch niet mogelijk gebleken om per 1 januari 2019 de inschrijvingsduur te verhogen naar 
het minimum van 6 uur per week. Vanaf 2020 zal dat wel gaan gebeuren. Om die reden hebben wij 
besloten om het ontheffingsverzoek van’t Zwanenest te honoreren en voor de duur van één 
kalenderjaar ontheffing te verlenen van de minimum inschrijvingsduur.  
 
 
Den Helder, 27 november 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


