
 
 
 
 
Aan het College van B & W 
Gemeente Borne 
Postbus 200 
7620 AE Borne 
 
 

 
 

Geacht College, 

 

 

In de vergadering van de adviesraad sociaal domein op 9 november 2021 is vastgesteld dat er voor 

ouders in Borne die een bijstandsuitkering hebben of een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau 

kosten kunnen ontstaan voor de kinderopvang die niet worden gedekt door de rijksbijdrage en de 

aanvulling door de gemeente Borne.  

Ouders die een bijstandsuitkering ontvangen hebben recht op volledige vergoeding van de 

kinderopvang. Daarvan wordt 96% vergoed via de belastingdienst en 4% door de gemeente. Deze 

vergoeding is gebonden aan een maximum uurtarief van € 8,46. Dat was ook het tarief dat de 

Kinderopvang Borne in rekening bracht. 

Per 1 februari 2021 heeft de Kinderopvang Borne het uurtarief aangepast naar € 8,95; d.w.z. een 

verhoging € 0,49 per uur. Voor het uurtarief boven het maximum wordt geen vergoeding gegeven. 

In voorkomende gevallen moeten ouders, met een bijstandsuitkering, daardoor vanaf februari 2021 

zelf een bijdrage voor de kinderopvang betalen. Hoewel die bijdrage per uur klein is kan het niettemin 

voor sommige ouders oplopen tot € 50 per maand. Hetgeen voor ouders met een inkomen op 

bijstandsniveau een forse extra uitgave is. 

 

De ouders waarvoor deze situatie geldt moeten gebruik maken van kinderopvang vanwege o.a. een 

opleiding in het kader van: 

• Een traject naar werk, 

• Inburgeringstraject, 

• Langdurige zorg  

• Alfabetisering 

 

Vanuit de adviesraad sociaal domein is hierover contact geweest met de Belastingdienst, de 

Kinderopvang Borne en de Gemeente Borne. Echter zonder een gewenst resultaat voor de ouders. 

• De belastingdienst is gebonden aan de landelijke regels.  

• De Kinderopvang Borne geeft aan dat ze een commerciële instelling zijn en dat ze 

tariefsverhoging nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Ze willen geen uitzonderingen maken.  
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• De gemeente is van mening dat de kinderopvang, in dit soort gevallen, hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid moet nemen en hun tarief niet moet verhogen boven het maximum 

vergoedingstarief, ook omdat bij de kinderopvang in de gemeente Hengelo de tarieven niet boven 

het maximumvergoedingstarief uitgaan.  

• Contact tussen de gemeente en Kinderopvang Borne heeft ook geen resultaat opgeleverd. 

 

Daarom heeft de adviesraad besloten om dit ongevraagd advies uit te brengen.  

 

1. De adviesraad adviseert om als gemeente nogmaals in gesprek te gaan met Kinderopvang Borne 

om te bespreken of voor bovengenoemde gevallen een regeling getroffen kan worden die 

voorkomt dat de betrokken ouders extra kosten voor kinderopvang hebben. Daarbij moeten alle 

mogelijkheden bekeken worden. 

2. De adviesraad adviseert dat in geval die gesprekken niet tot een resultaat leiden de gemeente 

Borne de betrokken ouders met een maandbijdrage ondersteunen die overeenkomt met de 

bijdrage die de ouders zelf moeten bijdragen. 

 

Voor beide adviezen geldt dat de speciale regeling geldt voor de periode dat de ouders in één van de 

eerdergenoemde trajecten zitten. 

 

Graag vernemen we uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Jieles van Daalen  

secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne 


