
Technische vragen over Kadernota 2023 Woerden

Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord 

D66 1 Raadsvo

orstel

Welk bedrag is verbonden aan beslispunt 2? Dit zijn de bedragen uit het (concept) Bestuursakkoord:

2023: € 1.757.000

2024: € 2.362.000

2025: € 2.352.000

2026: € 2.302.000

D66 2 - De verbonden partijen hebben ook hun financiële verwachtingen bij ons neergelegd. Waar

in de kadernota zijn de effecten daarvan opgenomen?

Deze effecten zijn nog niet opgenomen in de Kadernota. Conform voorgaande jaren is dit onderdeel van de meer

gedetailleerde doorrekeningen die worden gemaakt om uiteindelijk de Begroting 2023 op te stellen.

D66 3 - Wanneer kunnen wij de gedetailleerde investeringsplanning verwachten? Bij de Begroting 2023

Progressief 

Woerden

4 Leerlingenvervoer vraagt meer budget omdat het een open einde regeling is. Hoeveel

meer kinderen zijn gebruik gaan maken van deze regeling?

De verhoging van het budget voor het leerlingenvervoer voor 2023 is nodig om de stijging van de brandstofprijzen te kunnen

betalen (€ 35.200) en om voor het schooljaar 2022-2023 de gestegen kosten van één van de twee taxibedrijven vanwege het

chauffeurstekort door de inzet van onderaannemers, te compenseren (€ 33.000).

Progressief 

Woerden

5 Intensivering inspecties kinderopvang. Wat is de reden van deze eis van het ministerie?

Zijn er andere methoden om de kwaliteit van de kinderopvang te controleren?

In 2018 is de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking getreden. Doel van deze wet was/is het verbeteren

van de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang. Het intensiveren van toezicht binnen de gastouderopvang draagt bij

aan een veilige en gezonde omgeving waar het jonge kind zich goed kan ontwikkelen. Voor kinderdagverblijven en BSO’s geldt

dat zij (volgens regelgeving) ieder jaar geïnspecteerd worden. Voor gastouders geldt de plicht dat slechts 5% van het

gastouderbestand per jaar wordt geïnspecteerd. Dit betekent na de start nog één keer per 20 jaar. Dit maakt

gastouderopvang kwetsbaar. Vanuit het ministerie SZW is daarom de afgelopen jaren geld vrijgemaakt (en gestort in het

gemeentefonds) om de inspectienorm te verhogen. In 2021 is 25% van het gastouderbestand geïnspecteerd. Vanaf 1 januari

2023 is in de wet verankerd dat de norm voor inspecties van gastouderopvang verhoogd wordt naar 50%.  

Er zijn geen andere methoden om de kwaliteit van de kinderopvang te controleren. In Nederland geven alle gemeenten,

vanuit hun verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving op kinderopvang, de GGD’en opdracht tot het houden van

toezicht.


