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Wijdemeren, 7 januari 2020

Onderwerp:

Advies over de Verordening subsidie peuteropvang gemeente Wijdemeren 2020

Geacht College,
Hierbij ontvangt u ons advies over de (concept-)verordening subsidie peuteropvang gemeente
Wijdemeren 2020. Wij hebben dit concept medio december 2019 ontvangen. Op 17 december 2019
hebben wij naar aanleiding van dit concept een mail gestuurd naar mevrouw Mariëlle Verdegaal met
voornamelijk technische opmerkingen en tekstuele aanpassingen, die in dit advies geen nadere
aandacht behoeven.
Advies
Wij adviseren positief over de inhoud van de verordening.
Wel vragen wij aandacht voor de positie van de ouders in het geval dat de aanvrager (dat is de
aanbieder van de gecertificeerde kinderopvangvoorziening) tekort schiet in de uitvoering van de
administratieve taken die samenhangen met de subsidieverlening.
Hoewel de subsidie collectief door de aanbieder wordt aangevraagd, is het naar zijn aard een
subsidie op individueel niveau, die ten goede komt aan de ouders van het betreffende kind. De
ouders kunnen de subsidie niet individueel bij de gemeente aanvragen en zijn daarbij afhankelijk van
de aanbieder. Anders gezegd zou men kunnen stellen dat de gemeente een deel van het proces heeft
uitbesteed aan de aanvrager.
In artikel 10 lid 2 is een aantal administratieve verplichtingen voor de aanvrager/aanbieder
opgenomen. Tevens is een bewaarplicht opgenomen en de mogelijkheid tot controle door de
gemeente. Als gevolg van het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen of naar aanleiding
van controle door de gemeente kunnen wellicht correcties op de toegekende subsidie plaatsvinden.
De Adviesraad is van oordeel dat individuele ouders gevrijwaard moeten zijn van de financiële
gevolgen van deze correcties voor zover deze het gevolg zijn van nalatigheid van de aanvrager van de
subsidie. Ons advies is om na te gaan of in de verordening een vrijwaringsbepaling ter zake kan
worden opgenomen. De hardheidsclausule lijkt ons daarvoor niet het geëigende instrument.
In artikel 11 (Hardheidsclausule) wordt het begrip “belanghebbende” genoemd. Wij adviseren om in
de begripsbepalingen een omschrijving van het begrip “belanghebbende” op te nemen. Dit begrip
omvat tenminste de aanvrager, de ouder en de peuter.
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Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin
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