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2020

VERZONDEN -7FEB

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren,

Op 7 januari 2020 ontvingen wij uw advies over de conceptversie Verordening subsidie
peuteropvang gemeente Wijdemeren 2020. Allereerst willen wij u melden dat we u erkentelijk
zijn voor uw zorgvuldig opgestelde advies. Hieronder zullen wij ingaan op de verschillende
onderwerpen uit uur advies.

Positie van de ouders
U stelt dat ouders de subsidie niet zelf kunnen aanvragen bij de gemeente en daarmee
afhankelijk zijn van de aanbieder. Daarbij schetst u een situatie waarin de aanvrager tekort
schiet in de uitvoering van de administratieve taken die samenhangen met de
subsidieverlening. Bijvoorbeeld wanneer de aanvrager verkeerde informatie heeft ingevuld
bij de subsidieaanvraag wat geconstateerd kan worden bij een toetsing van de gemeente op
de subsidieaanvraag, waarna de gemeente besluit dat de aanvrager niet recht heeft op het
volledige subsidiebedrag dat zij hebben aangevraagd U oordeelt dat in een dergelijk geval,
individuele ouders gevrijwaard moeten zijn van financiële gevolgen. U adviseert om na te
gaan of in de verordening hiertoe een vrijwaringsbepaling kan worden opgenomen om
ouders te beschermen. U vindt dat de hardheidsclausule hiertoe niet het juiste instrument is.
De hardheidsclausule is in de eerste plaats opgenomen om de aanvrager in staat te stellen
subsidie aan te vragen voor ouders die logischerurijs wel in de doelgroep vallen, maar door
(bijzondere) omstandigheden dit niet kunnen aantonen. Verder begrijpen we, dat in het kader
van de problemen die bestaan bij de belastingdienst omtrent kinderopvangtoeslag, dat u
aandacht vraagt voor de positie van de ouders. Wij hebben intern ook stilgestaan bij dit
onderwerp. Wij komen echter tot de conclusie dat de (concept) verordening in haar huidige
vorm niet zal leiden tot situaties waarbij ouders gedupeerd raken als gevolg van mogelijke
correcties die volgen op een toetsing van de gemeente bij de beoordeling van een
subsidieaanvraag. Wanneer er nochtans een situatie ontstaat waarin ouders mogelijk
gedupeerd raken, zullen we als gemeente in gesprek gaan met de aanbieder.
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H ard heid scl au suIe : "beI anghebbe

nde"

ln uw advisering over de hardheidsclausule beveelt u

tevens aan om het begrip
"belanghebbende" nader te specificeren. Wij zijn het met u eens dat dit niet duidelijk genoeg
is. Wij hebben "belanghebbende" vervangen door "aanvrager".
Met vriendel ijke groet,
houders van WUdemeren,
de burgemeester,

Mw. mr. W. Heeg

Mw. drs. C. Larson
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