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De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2014 nr. BWV14.0105 gelezen en 
besluit;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

gelet op artikel 5, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen;

overwegende dat de Verordening tegemoetkoming kinderopvangkosten 
onvolkomenheden bevat die aanpassing behoeven;

vast te stellen de:

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING TEGEMOETKOMING 
KINDEROPVANGKOSTEN WIL

ARTIKEL I

A. Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Aanspraak op een tegemoetkoming 
kinderopvangtoeslag heeft de ouder die behoort 
tot:
a. de in artikel 1.6 eerste lid onder c, e, f en g van 
de Wkkp genoemde doelgroep of
b. de doelgroep ‘sociaal medische indicatie’.

Aanspraak op een tegemoetkoming 
kinderopvangkosten heeft de ouder die behoort 
tot 
a. de in 1.6 eerste lid, onder c, e en j van de 
Wkkp genoemde doelgroep of
b. de doelgroep ‘sociaal medische indicatie’.

B. Artikel 6 lid 1, onder b, wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst

De tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang bedraagt per maand:

b. voor de ouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 
onderdeel b van de verordening: het verschil 
tussen de werkelijke kosten van kinderopvang, 
met inachtneming van de maximale uurtarieven 
en het maximum aantal uren en de met 
toepassing van de kinderopvangtoeslagtabel 
behorende bij artikel 6 van het Besluit 
kinderopvangtoeslag berekende 
kinderopvangtoeslag.

De tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang bedraagt per maand:

b. voor de ouder bedoeld in artikel 2 lid 1 
onderdeel b van de verordening wordt de 
berekeningsmethode van de 
belastingdienst gehanteerd zoals die staat 
omschreven in het ‘Besluit 
kinderopvangtoeslag’ hoofdstuk 2 
paragraaf 1 ‘Algemene 
berekeningsfactoren’.
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C. Artikel 10 lid 2 komt te vervallen:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Tot 1 januari 2014 is deze verordening ook van 
toepassing op personen als bedoeld in artikel 1.6 
eerste lid onder j die voor de ingangsdatum van 
deze verordening een tegemoetkoming in de 
kinderopvangkosten van de gemeente ontvangt.

--

ARTIKEL II

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad 
en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2014.

De raad van de gemeente Houten,

de griffier, de voorzitter,

J.G.S. Pijnenborg W.M. de Jong
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