
Bijlage 2 Voorgestelde wijzigingen verordening kinderopvang op (sociale) indicatie  

 

Artikel  Was  Wordt  Toelichting 

Titel  Verordening kinderopvang 

op indicatie Midden 

Groningen 2018 

Verordening kinderopvang op sociale indicatie 

Midden-Groningen  

Toevoeging “sociale” indicatie omdat dit 

beter het doel van de regeling 

beschrijft. 

Jaartal vervalt in de titel. 

Artikel 2b de opvang voldoet aan de 

bepalingen genoemd in de 

Wet kinderopvang  

de opvang voldoet aan de bepalingen genoemd in de 

Wet kinderopvang en eventuele door het college bij 

Nadere regel vastgestelde kwaliteitseisen voor de 

opvang van kinderen op sociale indicatie; én 

Dit geeft het college de mogelijkheid 

eventueel aanvullende kwaliteitseisen te 

stellen als dit voor een goede uitvoering 

van de opvang wenselijk is. 

Artikel 4 lid 2 a t/m e (blijft gelijk) Wordt aangevuld met f en g: 

f. van beide ouders/bevoegd gezag hebbenden een 

maandinkomstenformulier 

g. indien van toepassing er sprake is van 

schuldsanering of een vergelijkbare regeling van de 

kredietbank, controleerbaar bij de bewindvoerder 

of de kredietbank. 

f: is nodig om eventuele eigen bijdrage 

te kunnen bepalen. 

g: Uit de uitvoeringspraktijk is gebleken 

dat deze informatie relevant is om te 

besluiten om af te zien van het heffen 

van een eigen bijdrage ook al ligt het 

inkomen boven de in deze regels 

gestelde grens. 

Artikel 8  

lid 2 

Voor zover het bruto 

inkomen van aanvrager en 

zijn of haar partner 

(gezamenlijk) op de 

peildatum gelijk of hoger 

is dan twee maal het 

toepasselijke bruto 

minimumloon, is de eigen 

bijdrage 50% van het 

meerdere bruto loon en 

met een minimum van € 

50,00 per maand. Als het 

Lid 2 (wordt aangevuld en gesplitst in 2 artikelen) 

Wanneer het bruto inkomen van de aanvrager en 

zijn of haar partner (gezamenlijk) op de peildatum 

gelijk of hoger is dan twee maal het toepasselijk 

bruto minimumloon dan is de eigen bijdrage is 50% 

van het meerdere bruto loon vanaf 23 jaar en met 

een minimum van € 50,00 per maand.  Over deze 

eigen bijdrage wordt een percentage berekend op 

basis van het aantal af te nemen dagdelen 

kinderopvang (per week) :  voor 10 dagdelen geldt 

100%, voor 9 dagdelen 90% voor 8 dagdelen 80% etc.    

 

Voor het heffen van de eigen bijdrage 

werd een bedrag bepaald of je nu 1 of 5 

dagdelen per week afneemt. Dit is niet 

logisch en leidde in enkele gevallen tot 

een onredelijk hoge eigen bijdrage.  

Voorgesteld wordt een percentage te 

berekenen over dit meerdere bruto loon 

die aansluit bij het aantal dagdelen dat 

afgenomen wordt. 

Lid 4 was eerst onderdeel van lid 2. Het 

is logischer en leesbaarder om hier een 

apart en laatste artikel van te maken. 



inkomen hoger is dan 

twee en een half keer het 

wettelijk bruto 

minimumloon vanaf 23 

jaar, is geen vergoeding 

mogelijk. 

Lid 4  Als het inkomen hoger is dan twee en een half 

keer het wettelijk bruto minimumloon vanaf 23 

jaar, is geen vergoeding mogelijk. 

 

 

 

Artikel 8   Toevoeging lid 3: 

Lid 2 geldt niet als de aanvrager in de 

schuldsanering (Wsnp) of in een vergelijkbare 

regeling van de gemeentelijke kredietbank zit.  Het 

is voldoende als in de aanvraag staat dat uit overleg 

met de bewindvoerder of de kredietbank blijkt dat 

sprake is van  schuldsanering of een vergelijkbare 

regeling van de kredietbank.  

Voorheen ontbrak dit artikel, waardoor 

ouders die met het inkomen boven de 

gestelde grens zaten op basis van de 

regels een eigen bijdrage zouden moeten 

betalen, terwijl ze in de schuldsanering 

zitten en het geld er feitelijk niet is. 

Hiermee wordt voorzien in de 

mogelijkheid af te zien van een eigen 

bijdrage wanneer de aanvrager in de 

schuldsanering zit. 

Hardheidsclaususle  Niet opgenomen in de 

oude regeling  

Artikel 12 hardheidsclausule  

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste 

van de belanghebbende afwijken van de bepalingen 

in deze regeling, indien de toepassing van de 

regeling tot onbillijkheden van overwegende aard 

leidt. 

Dit biedt de ruimte om in een 

uitzonderlijk geval, onderbouwd af te 

wijken van deze regeling.  

Overgangsregeling Artikel 13 

Lid 1 De onder de 

Verordening Kinderopvang 

op indicatie gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 

2012 toegekende 

tegemoetkomingen lopen 

bij ongewijzigde 

omstandigheden door tot 

uiterlijk 1 mei 2018. De 

Wordt artikel 14  

Lid 1 De verordening kinderopvang op indicatie 

Midden-Groningen 2018 wordt ingetrokken met 

ingang van de datum van inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Lid 2 De onder de Verordening Kinderopvang op 

indicatie gemeente Midden-Groningen 2018 

toegekende tegemoetkomingen worden na de 

inwerkingtreding van deze verordening niet 

verlengd en die eerste verordening blijft van 

 



aanvragen die zijn 

ingediend vanaf 1 januari 

2018 worden beoordeeld 

conform deze 

verordening. 

toepassing op die tegemoetkomingen. Op aanvragen 

die zijn ingediend vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en op dat 

moment nog niet zijn afgehandeld is  deze 

verordening van toepassing. 

 

 

Aanvulling op wijzigingen verordening kinderopvang op sociale indicatie naar aanleiding de technische vragen VVD en CDA 

(commissievergadering 7 april)  

  

  

Artikel  was wordt  

Artikel 3 lid b ….conform artikel 1 van de 

Particitpatiewet; 

….conform artikel 1 van de 

Vreemdelingenwet; 

Artikel 3 lid c …minimumloon vanaf 23 jaar …minimumloon vanaf 22 jaar 

Artikel 14  Verordening kinderopvang op 

indicatie  

Verordening kinderopvang op 

sociale indicatie 

  

  

 


