BELEIDSREGELS AANVULLENDE VERGOEDING KOSTEN KINDEROPVANG 2016
ISD Noordenkwartier.
ALGEMEEN
1. Wettelijke bevoegdheid.
Het bestuur van de ISD kan gebruik maken van de bevoegdheid tot het verstrekken van een
aanvulling op de door de Belastingdienst verstrekte vergoeding voor de kosten van
kinderopvang. Deze bevoegdheid is gebaseerd op grond van artikel 1.13 van de `Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.`
Het bestuur maakt gebruik van deze bevoegdheid op de in deze beleidsregels beschreven
wijze.
2. Begripsbepaling.


Onder ISD wordt verstaan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier;



Onder wet wordt verstaan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;



Onder kosten van kinderopvang wordt verstaan
buitenschoolse opvang (BSO) of gastouder.
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3. Doelgroep vergoeding.
Er bestaat recht op een aanvulling op de kinderopvangtoeslag bedoeld in artikel 1.13 van de
wet, voor:


Een ouder met een uitkering op grond van de Participatiewet; IOAW; IOAZ- of Anw in
traject naar werk of met parttime werk;



Een ouder die vanuit de Participatiewet, IOAW,IOAZ of Anw volledig uitstroomt naar
werk;



De ouder die inburgeringsplichtig is en een inburgeringscursus volgt bij een
gecertificeerde instelling;



De ouder die een opleiding volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF)
of in de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTOS).

4. Hoogte vergoeding en inkomen.
1. De hoogte van de aanvulling als bedoeld in de artikelen 1 en 3 bedraagt het verschil
tussen de werkelijke kosten van de kinderopvang en de toegekende kinderopvan gtoeslag
van de Belastingdienst. Als regel hierbij geldt dat deze kosten de door de Belastingdienst
gehanteerde maximum uurprijs niet aanzienlijk mogen overschrijden.
2. Het van toepassing zijnde inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor betrokkene
geldende bijstandsnorm.
5. Aanvraag.


De tegemoetkoming dient schriftelijk te worden aangevraagd door middel van een
daarvoor bestemd aanvraagformulier;



Een aanvraag voor een tegemoetkoming bevat tenm inste een afschrift van het
contract met de kinderopvanginstelling;



Een aanvraag voor een ouder die uitstroomt naar werk bevat tevens een afschrift van
het arbeidscontract;



De ouder moet gebruik maken van een formeel geregistreerde kinderopvanginstelling.

6. Inlichtingenplicht:
1. Een ouder doet aan het bestuur uit zichzelf of op verzoek direct mededeling van alle feiten
en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed
kunnen zijn op een tegemoetkoming;
2. Een ouder verleent indien daar naar gevraagd medewerking aan uitvoering van deze
beleidsregels.
7. Besluitvorming:
Het bestuur neemt binnen acht weken na indiening van de aanvraag een besluit .
8. Herziening en intrekking:
1. Het bestuur kan het recht op vergoeding herzien of intrekken wanneer het niet behoorlijk
nakomen van de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 6, eerste lid geleid heeft tot
een onterechte of te hoog verstrekte vergoeding;
2. Tevens kan tot het recht op vergoeding worden herzien of in getrokken wanneer anderszins
een vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekt is.
9. Terugvordering:
Als het bestuur een besluit tot herziening of intrekk ing als bedoeld in artikel 8 genomen heeft,
kan het een ten onrechte of te hoog verstrekt vergoeding terugvorderen.
10. Slotbepaling:
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016 en vervangen de eerder
vastgestelde beleidsregels kinderopvang.
Vastgesteld door het bestuur van de ISD Noordenkwartier op 28 januari 2016..
Toelichting:
Algemeen:
Artikel 1: Deze beleidsregels regelen de vaststelling van de tegemoetkoming aan ouders die
behoren tot de groep personen als bedoel in artikel 22 van de Wet Kinderopvang. Deze
personen ontvangen, net als werkende ouders, vanaf 1 januari 2013 de volledige
kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en deels via de gemeente. Dit in verband met de
koppeling van het recht op kinderopvangtoeslag aan de duur van het re-integratie- of
inburgeringstraject.
De kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst bedraagt maximaal 90% van de kosten van de
kinderopvangtoeslag. De wetgever geeft gemeenten de mogelijkheid om aan deze ouders een
aanvulling op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst te verstrekken.
Artikel 4: De hoogte van de aanvulling bedraagt het verschil tussen de werkelijke kosten van
de kinderopvang en de toegekende kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. In de
beleidsregels die het bestuur van de ISD voor 2013 had vastgesteld waren de bedragen
gemaximeerd. In de praktijk blijkt echter dat door de verschillende kinderopvanginstanties in
het werkgebied van de ISD uurprijzen worden gehanteerd die het maximum bedrag niet of
nauwelijks overschrijden. Vaak staat dit in geen verhouding tot de te maken
uitvoeringskosten. Om deze reden zijn de bedragen met ingang van 1 januar i 2014 niet meer
gemaximeerd.

Om te zorgen dat de uitgaven binnen de perken blijven is de zinsnede `voor zover deze in alle
redelijkheid de maximum uurprijs van de Belastingdienst niet aanzienlijk overschrijdt. `
toegevoegd.
Onder `aanzienlijke overschrijding` kan gedacht worden aan een o verschrijding van 15%.

