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PvdA WWL AS 6a1. Subsidie Office 51 In het betreffende gebouw zijn ook bedrijven gevestigd. Geven 

we met de eventueel te verstrekken budgetsubsidie indirect 

staatssteun?

De budgetsubsidie betreft het openstellen van een gemeenschapsruimte voor bewoners van Schouwen-

Duiveland. Het is geen subsidie voor de bedrijven die daar gevestigd zijn.

PvdA WWL AS
6a2. Dialoognetwerk

Is er inmiddels (juni) wellicht al wel een voorstel voor een 

regionaal dialoognetwerk van het SWVO ontvangen?

Er is geen voorstel ontvangen.

PvdA WWL AS 6a3. Inwonerskrant "De maatschappelijke resultaten kunnen ook op een andere 

wijze worden gerealiseerd." Vraag: Is daarvan een voorbeeld 

te noemen?

Aan de maatschappelijke resultaten binnen het sociaal domein wordt op velerlei wijze gewerkt. 

Initiatieven kunnen ook via social media en andere media onder de aandacht worden gebracht. Het 

stoppen van de inkoop van de pagina's heeft geen directe consequenties voor de dienstverlening van de 

gemeente aan de inwoners.

PvdA WWL CvdB 6a4. Mantelzorgcompliment Is het mogelijk / uitvoerbaar om het mantelzorgcompliment 

inkomens-afhankelijk te maken?

Elke mantelzorger heeft volgens de wet recht op een jaarijkse waardering van de gemeente. Theoretisch 

zou het mogelijk zijn om het bedrag van waardering afhankelijk te stellen van het inkomen van de 

mantelzorger. Dit vergt echter een extra inspanning van de mantelzorger om bij de aanvraag zijn 

inkomen door te geven én extra controle van de gemeente. Een voorlopige toets levert  zodanige extra 

uitvoeringskosten voor de gemeente op, dat het huidige budget voor het mantelzorgcompliment ver zal 

worden overschreden. Er zal dus geen sprake zijn van een bezuinging maar van extra kosten. 

PvdA WWL CvdB 6a5. Actieplan jeugd "Concreet vraagt dit van de consulenten in de toegang dat zij 

kritische vragen moeten stellen met betrekking tot nut en 

noodzaak van de in te zetten zorg en resultaatafspraken 

moeten maken met de betrokkenen hulpverleners en ouders." 

Vraag: Hoe voorkomen we dat we ouders die om hulp vragen 

afschrikken met te kritische vragen en het kind de dupe is?

Voor de beoordeling of gezinnen in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, hebben we 

richtlijnen afgesproken die opgenomen zijn in de Verordening Jeugd en nadere regels. Tevens kunnen 

ouders, als ze het niet eens zijn met de beslissing van de gemeente, een bezwaar indienen. De huidige 

situatie laat zien dat we afgelopen jaren de aanvragen van ouders ruim hebben toegekend. Door te 

sturen op nut en noodzaak wijzen we aanvragen niet af maar maken we ouders en hun netwerk meer 

mede verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem.  

PvdA WWL JvB 6a6. Bibliobussen Uit het oogpunt van solidariteit: Wat zijn de consequenties 

voor de andere gemeenten die gebruik maken van de 

biblioservicebus en de Columbus als wij de deelname 

opzeggen?

De tariefstructuur in de samenwerkingsovereenkomsten voor de bibliobussen is gefaseerd opgebouwd. 

Als één van de gemeenten de samenwerking beëindigt, kan het tarief voor de overige gemeenten licht 

stijgen als gevolg hiervan.

PvdA WWL AS 6a7. Alcohol- en drugspreventie "Het verdient aanbeveling om eerst een reactie op het advies 

van de adviesraad op te stellen alvorens een bezuiniging op 

de activiteiten alcohol- en drugspreventie en 

verslavingspreventie op te leggen." Vraag: Wanneer kunnen 

we deze reactie verwachten?

Op 30 juni heeft het college de reactie op het ongevraagde advies van de ASD vastgesteld. Deze reactie 

is naar de ASD gestuurd. De gemeenteraad is inmiddels via een raadsbrief van de reactie op de hoogte 

gesteld.

PvdA WWL CvdB 6a8. Kinderopvang en achterstandenbeleid Behoud peuteropvang en v.e. in de kernen: in welke kernen 

zijn de voorzieningen (nog) aanwezig en voor welke kernen 

wordt het wellicht een probleem om deze te behouden?

Op 16 locaties wordt er peuteropvang en/of ve aangeboden. 10 locaties zijn momenteel verliesgevend en 

hier ontvangt Kibeo subsidie voor vanuit de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 

2019. De verliesgevende locaties zijn de volgende: Dreef 4, Bruinisse; Kerkwerve, Brouwershaven, 

Scharendijke, Burgh-Haamstede, Renesse, Dr. Schutterstraat Oosterland, Hoge Molenstr Zierikzee; 

Scheldestraat Zierikzee; Raamstraat Zierikzee. De winstgevende of locaties die geen winst maken, maar 

wel gezond zijn, zijn de volgende; Emil Sandstormweg Zierikzee; Weelstraat Oosterland; Dreischor; 

Stenenpad Bruinisse; Kabbelaarsbank Zierikzee; Nieuwerkerk; ’t Vrije Zierikzee.  Bovenstaande locaties 

worden in stand gehouden door Kibeo. In Bruinisse heeft Het Kinderpaleis ook een locatie, deze is niet 

verliesgevens. De verwachting is dat met de komst van de regioscholen de kinderopvang meer 

geclusterd wordt wat de kans op verlies verkleint. 

PvdA WWL JB 6a9. Muziekschool Is onze conclusie juist dat een uittreedsom in feite weggegooid 

geld is?

Met een besluit tot uittreding stoppen op termijn de structurele lasten voor muziekonderwijs door de 

Zeeuwse Muziekschool, maar er dient wel rekening te worden gehouden met frictiekosten. Een uittreding 

kan slechts geschieden aan het eind van ieder kalenderjaar, met dien verstande dat het besluit vóór 1 juli 

moet zijn genomen met in acht name van een opzegtermijn van twee jaren. Na een besluit tot uittreding 

moet voor een periode van 2 jaar dus nog de reguliere bijdrage worden betaald (de dienstverlening van 

de ZMS loopt gedurende deze periode nog door). Daarna stopt de dienstverlening, en moet over een 

periode van 4 jaar de uittreedsom betaald worden. Dit op basis van de in de memo genoemde 

percentages. Vanwege deze (frictie)kosten zijn binnen de begroting gedurende een periode van zes jaar 

dus geen middelen beschikbaar om eventueel alternatief muziekonderwijs voor Schouwen-Duiveland op 

te starten. Indien de wens bestaat om (een vorm van) muziekonderwijs na de opzegtermijn van twee jaar 

in stand te houden, dan moeten hiervoor extra middelen worden geraamd of moeten er extra middelen 

worden geraamd om de uittreedsom op te kunnen vangen.
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PvdA WWL AS 6a10. Niet indexeren subsidies Voor wat betreft de subsidie voor SMWO kunnen we als 

gemeente toch aangeven voor welke activiteiten wij geen 

vermindering van de formatie willen en voor welke eventueel 

wel? 

Met SMWO hebben we een lump sum bedrag afgesproken. Binnen deze lump sum geven zij uitvoering 

aan het gemeentelijk ambitiekader. Dit is onderdeel van een meerjarige subsidie. Het huidige contract, 

met deze lump sum financiering, loopt tot en met 31 december 2022.

PvdA WWL CvdB 6a11. Odensehuis Is verlaging van de huurlasten een realistische mogelijkheid? / 

En hoe ver zijn we met de verkenning naar de mogelijkheden 

van indicatievrije dagbesteding?

Als we kijken naar de grote verschillen tussen de huurprijzen in de verschillende sectoren, zou het 

mogelijk moeten zijn. Alles valt of staat wel met de medewerking van de verhuurder. Hierop heeft de 

gemeente geen invloed. De verkenning naar indicatievrije dagbesteding is vanwege de Corona vertraagd 

mede doordat de betrokken instellingen gericht waren op interne bedrijfsvoering in de bestrijding van de 

Corona. Nu de regels voor instellingen versoepelen pakken we de draad weer op. 

PvdA WWL CvdB 6a12. Schuldhulpverlening Is het college het met ons eens dat er als gevolg van de 

corona-crisis meer mensen financiele problemen zouden 

kunnen krijgen en er daardoor in de komende jaren ook meer 

behoefte zal zijn aan schuldhulpverlening?

De wekelijkse cijfers laten tot nu toe geen stijging in het beroep op SHV zien. 

Er is voor 2020 € 40.000 beschikbaar om een piek op te vangen. Mogelijk wordt de tijdelijke regeling 

2018-2020 straks nog met 1 jaar in 2021 verlengd, zie  https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/20200605-

bijdrage-ao-armoede-en-schuldenbeleid.pdf

Ook het structurele budget laat een onderbesteding tot nu toe zien. Na het zomerreces zullen we waar 

mogelijk intensiveren. 

PvdA WWL JvdH 6a13. Kinderburgemeester en 

educatieprogramma

Als de rondleidingen bij de afdeling communicatie worden 

belegd maakt dat voor de scholen en de kinderen niets uit 

toch?

Klopt, door de kinderburgemeester en het educatieprogramma in stand te houden, maar de rondleidingen 

te beleggen bij de afdeling communicatie  blijft het aanbod voor de scholen en de kinderen behouden.

PvdA OW JvB 6b1. Openbare verlichting en N8 van de N8 Berijpen wij het goed dat sowieso ALLE openbare verlichting 

op termijn DYNAMISCHE Led-verlichting is?

52% van de openbare verlichting is nu dynamisch. De komende 5 tot 10 jaar wordt alles verled en 

dynamisch gemaakt.

PvdA OW JvB 6b2. Monumentenverlichting Er is toch al vastgesteld beleid om de monumentenverlichting 

niet (meer) elke avond te laten schijnen?

Er is geen (vastgesteld) beleid voor de monumentenverlichting. Dit is in het beleidsplan openbare 

verlichting benoemd om dit in deze beleidsperiode 2019 - 2023 op te pakken.

PvdA OW JvB 6b3. Strandveiligheid De opsteller van de memo raadt elke bezuiniging af. Is dat ook 

de mening van het college?

Ja, dat is ook de mening van het college.

PvdA OW JvB 6b4. Toiletvoorziening Haringvlietplein "Na realisatie van de winkels aan het Haringvlietplein kan men 

inpandig terecht bij een openbaar toilet." Is dat met de 

winkeliers zo afgesproken?

Zowel AH en Lidl hebben in hun winkel een toiletvoorziening opgenomen waarvan publiek gebruik zou 

kunnen / mogen maken. Dit zijn geen afspraken die wij met de retailers hebben vastgelegd. 

PvdA OW JvB 6b5. Sportvelden Een mogelijke bezuiniging en de aankonding van extra kosten. 

Zouden deze twee tegen elkaar weggestreept kunnen 

worden?

Voor zover nu in te schatten zijn de besparingen en extra kosten ongeveer even groot.In 2020 kunnen we 

door te kiezen voor een toplaagrenovatie in plaats van een gehele renovatie ca € 50.000 besparen. Aan 

extra kosten verwachten we ca € 45.000 nodig te hebben. (onkruidbeheersing (ca € 20.000), 

aanpassingen atletiekbaan (ca. 20.000; nb inschatting: offerte is nog niet binnen), hekwerk Sportblok (ca. 

5.000)) Het kunstgrasveld in Bruinisse is goedgekeurd; hier verwachten we geen meerkosten). Nb 

meerkosten door droogteeffecten zitten hier niet in.

PvdA OW AS 6b6. Parkeertarieven Is er iets bekend over dat mensen bewust op zoek gaan naar 

een goedkopere parkeerplek bij het strand? (Verschil is nu 40 

cent per uur, minder dan 1 ijsje!)

Het is ons niet bekend dat er mensen bewust op zoek gaan naar goedkopere parkeerplaatsen. Het klopt 

dat er momenteel een verschil zit in de tarieven.

PvdA OW JvB 6b7. Kwaliteitsniveau groen Seizoensbeplanting (bloembakken): doen we dat in alle 

kernen?

In vrijwelalle kernen staan bloembakken. Daar waar in het bestaand plantsoen al voldoende bloei en 

kleur zit beperken we de seizoensbeplanting, bv op Serooskerke en vanaf 2021 in Renesse (Hogezoom). 

Overigens zijn er ook andere partijen die bloembakken verzorgen; bijvoorbeeld vanuit de dorpsraad in 

Burgh-Haamstede en vanuit de stadsvisie in Brouwershaven.

PvdA WWL DJ 6d1. Kostendekkendheid leges Is een keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart 

eenmalig?

Bij elke eerste aanvraag is een keuring noodzakelijk. Afhankelijk van de medische situatie wordt gekeken 

of bij verlenging van de kaart een nieuwe keuring noodzakelijk is. 

PvdA OW JvB 7d1. Wegenonderhoud "Het is het onderzoeken waard of in deze beheerplannen 

onderdelen zitten die ook als investering opgevoerd kunnen 

worden en afgeschreven. Dit kan de jaarlijkse exploitatielast 

verlagen." Vraag: op welke termijn zou dit onderzocht kunnen 

worden?

Dit onderzoek kan worden uitgevoerd  vanaf het vierde kwartaal van 2020. Dat heeft te maken met 

beschikbare capaciteit bij de afdeling Financiën

PvdA OW JvB 7d2. Kostendekkendheid havens “Integrale kosten doorberekening: overheden moeten ten 

minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in 

hun tarieven doorberekenen.” Vraag: kan de hier geciteerde 

gedragsregel aanleiding zijn voor derden om de gemeente te 

dwingen de tarieven aan te passen?

Derden kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wanneer zij vermoeden 

en/of aannemelijk kunnen maken dat ligplaatstarieven lager zijn dan het niveau van integrale 

kostendoorrekening. Er wordt dan een onderzoek gestart. Aan de hand van dit onderzoek wordt bekeken 

of de gemeente eerlijk danwel oneerlijk concurreert met nabijgelegen commerciele jachthavens c.q. 

ligplaatsen. Op basis van de conclusies van de ACM dienen ligplaatstarieven te worden aangepast.
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VVD WWL CB Actieplan jeugdhulp pag. 5 Heeft deze toename er ook mee te maken dat er steeds meer 

nieuwe opvangcentra zijn bijgekomen?

Uit onderzoek blijkt de groei van jeugdzorg vooral ‘jeugdhulp zonder verblijf’ te zijn. Er zijn meerdere 

oorzaken die daarbij een rol spelen. Vooral de leeftijdsgroep 4-12 jaar, valt op. Daarbij kan een link 

gelegd worden met het (passend) onderwijs en de prestatiedruk die is toegenomen in onze maatschappij. 

Tevens zorgt betere samenwerking (preventie) met het onderwijs, voor vroegsignaleren met als gevolg 

een toename van hulpvragen.

VVD WWL CvdB Actieplan jeugdhulp pag.6    Is het zo dat kinderen die op Schouwen-Duiveland verblijven 

terwijl ze in een andere gemeente wonen wel binnen het 

budget van Schouwen-Duiveland vallen?

Het woonplaatsbeginsel zoals dat nu is geregeld, bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 

jeugdhulp, waar de met het gezagbelaste ouder(s) van de jeugdige woonachtig zijn. 

VVD WWL CvdB Actieplan jeugdhulp Op welke manier wordt er voorlichting gegeven aan huisartsen 

inzake het doorverwijzen naar bepaalde zorg?

Huisartsen hebben net als onze jeugdconsulenten een overzicht van de zorg die is ingekocht door de 

inkoop organisatie jeugd. Tevens zijn de huisartsen in 2019 uitgenodigd door de inkooporganisatie voor 

een informatiebijeenkomst vanwege het nieuwe inkoopkader. In de praktijk zullen huisartsen eerder 

verwijzen naar een zorgaanbieder om de hulpvraag nader te onderzoeken en een behandelvoorstel laten 

doen.
VVD WWL CvdB Actieplan jeugdulp pag 11  Dat de huisartsen bij  verwijzing een grote rol spelen werd 

twee jaar geleden al onderkend. Wat is er ondertussen 

gedaan met deze wetenschap, wat zouden we nog meer 

kunnen doen?

In 2018 zijn we bij een aantal huisartspraktijken en praktijkondersteuners een pilot gestart en hebben 

ingezet op 3 richtingen: 

1) Samenwerking: er is sprake van samenwerking tussen jeugdconsulenten enerzijds en 

praktijkondersteuners en huisartsen anderzijds. Er zijn (praktische) werkafspraken gemaakt, er vindt 

structureel een overleg plaats tussen praktijkondersteuners en de jeugdconsulent (nu ook met 

toevoeging van een Wmo consulent) en op afroep van de huisarts is de jeugdconsulent op locatie 

aanwezig. 

2) Veilige digitale communicatie: er is in het kader van 1Gezin 1Plan ingezet op gegevensdeling (op een 

veilige manier). Alleen met toestemming van de cliënt ontvangt de huisarts een kopie van de door de 

gemeente afgegeven beschikking via Zorgmail. 

3)Informatievoorziening: er is een nieuwsbrief ontwikkeld speciaal voor huisartsen en 

praktijkondersteuners. 

Tot slot draagt het nieuwe inkoopkader bij aan betere afstemming over het zorgaanbod na verwijzing 

door huisartsen, omdat zorgaanbieders eerst moeten afstemmen met de lokale toegang alvorens ze 

mogen starten.

VVD OW AS 6B pagina 1 parkeren: In veel andere toeristische plaatsen bestaat ook de 

mogelijkheid voor een dagkaart. Is dit ook een optie voor 

Schouwen-Duiveland?

Het is in theorie mogelijk een dagkaart te introduceren maar daar is wel een software wijziging voor nodig 

(voor alle automaten) en dit zal effect hebben op de parkeerinkomsten en daardoor op dit moment 

ongewenst.

Christ

enUni

e

WWL CvdB Actieplan jeugdhulp, blz 10 Indiceren en afgeven van beschikkingen voor hulp en 

ondersteuning wordt door de gemeente zelf op lokaal niveau 

gedaan. Het voornemen is dit kritischer aan te pakken, wat 

leidt tot een bezuiniging van 400.000 euro (blz 10). Ook het 

gebruik van de PGB mag worden gestimuleerd. Is bij deze 

bezuiniging ook meegenomen dat dit meer werk is voor de 

gemeente, dus meer personeelslasten?

Het nieuwe inkoopkader zorgt ervoor dat we alle actieve indicaties om moeten zetten naar nieuwe codes. 

Door nu ook naast het omzetten, inhoudelijk de casusitiek te screenen, sluiten we aan bij een opdracht 

die we, vanwege het nieuwe inkoopkader, verplicht zijn om uit te voeren. De extra personeelslasten 

kunnen daardoor gezien worden als een win-win situatie.

Christ

enUni

e

WWL CvdB Actieplan jeugdhulp, stimuleren gebruik 

PGB

Scholen (IB’ers/zorgteams) adviseren ouders en jongeren ook 

in dit proces, bijv. door te verwijzen naar huisartsen als de 

problematiek buiten de professionaliteit van de 

schoolbegeleider valt. De huisarts zorgt dan weer voor een 

verwijzing naar specialistische hulp. Hier blijft een groep 

kinderen bungelen, omdat dan eigen initiatief van het gezin 

vereist is. Kan de gemeente hier nog van betekenis zijn en 

welke rol kan het PGB hier spelen? 

In het nieuwe inkoopkader is, in het prgramma van eisen, opgenomen dat zorgaanbieders na verwijzing 

door een huisarts, afstemmen met de gemeente over de in te zetten hulp. Dat is het moment waarop de 

gemeente kan sturen op inzet van het steunend netwerk en PGB. 

Christ

enUni

e

WWL CvdB Actieplan jeugdhulp, blz 17 Overzicht en planning, 1e regel: Hier wordt ingezet op 

versterken voorliggend veld. Is er een reden dat 

verloskundigen en kraamhulp niet bij betrokken zijn en is het 

niet zo dat juist zij een unieke positie op het gebied van 

vroegsignalering hebben?

In het project "kansrijke start" de eerste duizend dagen van een kind gerekend vanaf de zwangerschap, 

spelen de verloskundige en de kraamverpleging een belangrijke rol op het gebied van vroegsignalering. 

Goede samenwerkingsafspraken en afstemming met het JGZ en onze lokale toegang, als er zorgen zijn,  

is een belangrijke voorwaarde. De samenwerking en afstemmning maken onderdeel uit van dit project.
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Christ

enUni

e

WWL CvdB Odensehuis, blz 1 Het Odensehuis draagt sterk bij aan de maatschappelijke 

resultaten in het sociaal domein. Hoe kan het gebeuren dat er 

een te hoge huurprijs wordt betaald?

Het Odensehuis is een zelfstandige organisatie, die voor de huur zelf haar afspraken maakt met een 

verhuurder. 

Christ

enUni

e

WWL AS Gehandicaptenparkeerkaart Hoe wordt bijgehouden of mensen aan wie de 

gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt deze nog nodig 

hebben? Wanneer is een medische keuring noodzakelijk? 

Alle aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) staan geregistreerd in het zaaksysteem. Bij 

elke nieuwe aanvraag vindt een medische keurig plaats. In het medisch advies staat vermeld of een 

kaart verstrekt kan worden en voor welke tijdsduur. De maximale tijdsduur is 5 jaar. Deze termijn komt 

ook op de kaart te staan. Afhankelijk van de medische situatie wordt bepaald of bij een verlenging een 

herkeuring noodzakelijk is. De verlening van een GPK moet de kaarthouder zelf aanvragen. Bij de 

verlenging wordt gekeken of de kaart nog noodzakelijk is en indien nodig vindt herkeuring plaats. De 

gegevens van de kaart worden ingevoerd in een systeem van het RDW. 

LSD WWL CvdB herverdeling middelen en bezuinigingen 

kinderopvang en onderwijs achterstanden

Beslispunt 2:Door te schuiven met de financiering van 

beleidsactiviteiten die we in 2020 begroot hadden vanuit onze 

eigen vrij besteedbare middelen te financieren, maar die we 

nu gaan financieren vanuit de voorziening OAB gelden 

(geoormerkte rijksmiddelen), het restant 2019. Valt er in totaal 

€ 90.000 eenmalig vrij in 2020.

Klopt

Beslispunt 3:Door de splitsing tussen VE en Peuteropvang 

blijvend door te voeren kunnen we het deel VE gelijk 

bekostigen vanuit de OAB gelden, daardoor vanaf 2021 een 

structureel voordeel/bezuiniging op eigen middelen van € 

20.000 op middelen kinderopvang

Klopt

Beslispunt 4:

Door vanaf 2021 de uren die onze beleidsmedewerker 

besteedt aan VE te betalen vanuit de OAB gelden valt er 

structureel € 10.000 aan salariskosten vrij ten gunste van onze 

vrij besteedbare middelen.

Klopt

Beslispunt 5:

Deze is me NIET duidelijk. Ik begrijp dat we € 158.000 

beschikbaar stellen aan het basisonderwijs voor bewijsbaar 

effectieve interventies en dat we dat doen vanuit de OAB 

gelden. Wat er niet duidelijk in staat is of dat ook betekent dat 

er gelden vrijvallen ten gunste van onze budgettaire ruimte of 

dat dit oorspronkelijk niet begroot was vanuit onze eigen 

middelen en dus nu ook niet vrijvalt ten gunste van onze 

budgettaire ruimte. Graag even laten weten of we deze € 

158.000 mogen inboeken als een eenmalige bezuiniging ten 

gunste van onze eigen budgettaire ruimte.

Vervolgvraag:

We stellen € 158.000 beschikbaar vanuit de OAB gelden aan 

het PO voor bewijsbaar effectieve interventies. Is dit 

simpelweg om het restant budget OAB gelden op te maken? 

Dus als we die middelen niet gehad zouden hebben dan had 

het PO niets gekregen? (Dat begrijp ik uit het antwoord op 

mijn oorspronkelijke vraag)

Of hadden we dit uit eigen middelen begroot en verschuiven 

we nu de financiering naar het restant OAB potje? 

De € 158.000 is een restbedrag van de middelen die we in 2019 voor Onderwijsachterstanden hebben 

ontvangen vanuit het Rijk en betreft een geoormerkte uitkering. We mogen deze middelen niet inboeken 

als eenmalige bezuiniging van onze eigen budgettaire ruimte. Wanneer we dit bedrag in 2022 niet 

hebben uitgegeven, vordert het Rijk de middelen gedeeltelijk terug. 

Antwoord op vervolgvraag:

Het onderwijs heeft sowieso recht op € 60.000 euro voor effectief bewezen interventies, conform de 

subsidieregeling. 

-          We hadden dit oorspronkelijk begroot op de OAB gelden 2020, maar bekostigen we nu uit het 

restbudget 2019. 

-          Hierdoor ontstaat ruimte op het budget OAB 2020. 

-          Door de subsidies, die nu worden gedekt uit het budget Kinderopvang én die voldoen aan de OAB 

voorwaarden zoveel als mogelijk door te schuiven naar het budget OAB 2020 ontstaat er, eenmalig 

ruimte (€ 90.000 euro) binnen het budget Kinderopvang wat ten gunste komt van de budgettaire ruimte. 
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Beslispunt 6:

Er valt eenmalig € 27.000 vrij ten gunste van onze budgettaire 

ruimte doordat we uren die aan uitvoering OAB taken besteed 

worden ook vanuit de OAB gelden gaan betalen en niet vanuit 

onze eigen middelen.

Klopt, waar de uitvoeringsgelden in beslispunt 4 structureel zijn opgenomen, geldt dit eenmalig omdat 

deze voortkomt uit het restbedrag 2019. 

Beslispunt 7:

Er valt vanaf 2021 structureel € 30.000 per jaar vrij ten gunste 

van onze eigen budgettaire ruimte doordat we de gelden voor 

behoud peuteropvang/VE in de kernen voor het deel VE gaan 

bekostigen vanuit de OAB gelden in plaats van uit het 

Kinderopvang Budget.

Nee, voorgesteld wordt om 30.000 euro te reserveren op het OAB budget (Rijksgelden) voor behoud VE 

in de kernen voor locaties die voldoen aan de uren norm. Met de vaststelling van het 

onderwijsachterstandenbeleid is er al budget geserveerd uit de OAB gelden. 

Beslispunt 8:

Vanaf 2021 bekostigen we nog € 15.000 om de peuteropvang 

/VE in de kernen in stand te houden, dit is het peuteropvang 

deel dat niet vanuit de OAB gelden gefinancierd mag worden. 

Dit zijn geen extra kosten omdat die al begroot waren vanuit 

het budget Kinderopvang Klopt deze aanname?.

Klopt. Met de voorgestelde bezuiniging in beslispunt 3 is al rekening gehouden met deze lasten. 
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