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Aanleiding
In de RTG Bestuur en Financiën van 23 oktober jl. bleven 4 vragen open staan. Deze worden
hieronder beantwoord.
Inhoud mededeling
1. Naar aanleiding van de eerste raadsmededeling over de kinderopvang is in de RTG de vraag
gesteld om aan te geven hoe het kan dat het voorstel uit gaat van € 5.050 aan inkomsten, terwijl
in de begroting 2013 uitgegaan wordt van € 7.000 aan inkomsten uit leges.
Antwoord: Het bedrag aan legesinkomsten in het kader van kinderopvang dat opgenomen is in de
begroting 2013, is in eerste instantie gebaseerd op het doorberekenen van de volledige
inspectiekosten die de GGD maakt in het kader van een aanvraag tot registratie. Uit overleg met
partijen is gebleken dat het redelijk is om dit te nuanceren. Daarom is in het uiteindelijke voorstel
rekening gehouden met de aangevoerde argumenten en uitgegaan van een lager bedrag aan leges
voor gastouders, om zo het belang van een goede gastouderopvang en registratie hiervan in onze
gemeente te waarborgen. In de najaarsnota is als gevolg hiervan bijna € 2.000 van dit bedrag
afgeraamd, zodat € 5.050 aan inkomsten uit leges opgenomen is. Op dit moment is niet te voorzien
hoeveel aanvragen tot registratie er in 2013 ingediend worden, daarom zijn de inkomsten ingeschat
op basis van de aanvragen tot registratie in 2013. Door deze aanname blijft het de vraag of deze
inkomsten daadwerkelijk gehaald zullen.
2. Hoeveel geld wordt er middels de algemene uitkering ontvangen voor de versterking van
toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang?
Antwoord: Het bedrag dat via het gemeentefonds hiervoor ontvangen wordt is structureel en bedraagt
in 2013 € 12.547. De inspecties worden door de GGD uitgevoerd.
3. Wordt de nu opgenomen uitbreiding van de loonsom (€ 59.000) betrokken bij de
uitvoeringskosten die er t.z.t. van het rijk beschikbaar komen voor taken die er binnen het
sociaal domein op de gemeente afkomen?
Antwoord: Ja.
4. Wordt er m.b.t. de toeristenbelasting in overleg gegaan met de organisaties inzake de
problematiek m.b.t. de toeristenbelasting?
Antwoord: Dit wordt in de loop van 2013 opgepakt, voor de volgende begroting.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: -De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:--

