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Openbaar

1. Financiele paragraaf kindregelingen
2. Verordening  gemeentelijke kindregelingen Deventer 2017
3. Communicatieplan
4. Persbericht

15-11-2016

1 in te stemmen met de voorgestelde hervorming van de gemeentelijke kindregelingen 
zoals neergelegd in de Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer 2017;

2 de raad voor te stellen de Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer 2017 vast 
te stellen;

3 het nemen van besluiten op basis van de Verordening gemeentelijke kindregelingen 
Deventer te mandateren aan de algemeen directeur voor zover het de kindregelingen 
Peuterspelen en VVE betreft;

4 het nemen van besluiten op basis van de Verordening gemeentelijke kindregelingen 
Deventer te mandateren aan de algemeen directeur van Sallcon BV voor zover het de 
kindregelingen SMI en reguliere opvang bij re-integratie betreft; 

5 het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
6
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Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?

Begrotingswijziging

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

 De nota en het besluit openbaar te maken

  De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat 

 De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

 Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

 De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb
Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb 

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld?

Toelichting
Inleiding

de 'Beleidsregels inzake tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie', 
de  'Nadere regels behorende bij de Verordening Wet kinderopvang gemeente Deventer 
betreffende de tegemoetkoming in de kosten van reguliere kinderopvang', de 'Nadere 
regels behorende bij §2 van de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer 
betreffende de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van een Sociaal 
Medische Indicatie', de 'Beleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen' en 
de 'Nadere regelgeving kindercentra 2000' in te trekken;

7 de raad voor te stellen de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer en 
de 'Verordening inkoop kindplekken kwaliteitseisen bij de ontwikkeling naar integrale 
kindcentra' in te trekken;

8 in te stemmen om een bedrag van € 61.000 van de rijksbijdrage Asscher-middelen 2017 
over te hevelen naar 2018;

9 de stukken aan te bieden aan de raad;
10 de nota en het besluit openbaar te maken.

Nee

Ja

Ja
Ja

Ja

pagina 2 van 8notaformulier - 2016-001546-Verordening-Kindregelingen

9-11-2016https://intra.deventer.nl/sites/college/_layouts/Print.FormServer.aspx



Beoogd resultaat

Kader

Argumenten voor en tegen

In Deventer bestaan op dit moment vier verschillende gemeentelijke regelingen voor een tegemoetkoming 
van kinderopvang voor specifieke doelgroepen. De doelgroep en doelstellingen van deze 
regelingen worden los van elkaar zeer gewaardeerd. Het biedt ouders en kinderen in Deventer een  
concrete oplossing om hun situatie en die van hun kinderen te verbeteren. In de praktijk bleek dat de 
historisch zo gegroeide regelingen in de praktijk tegenstrijdig werkten. Iedere regeling kent namelijk een 
eigen toegang, financiering en voorwaarden. De vraag was, kan dit beter en hoe? 

Op basis van deze vraag heeft overleg en discussie plaatsgevonden met diverse partijen. Dit heeft 
geresulteerd in de vaststelling van een visie gemeentelijke kindregelingen op 31 mei 2016 (nota nr 2016-
000924) met de volgende uitgangspunten: 

1. Kind staat centraal;
2. Kind moet zich zover als mogelijk zonder achterstanden kunnen ontwikkelen;
3. Gelijkluidend criterium m.b.t. vergoeding van de kindregeling door de gemeente;
4. Werk voorop;
5. Heldere toegang

Deze uitgangspunten vormden de basis bij de totstandkoming van de voor u liggende nieuwe verordening 
kindregelingen. Hiermee worden de sterke elementen van de huidige regelingen behouden, 
wordt aangesloten bij nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake Jeugd- en  Participatiewet,  
worden de regelingen in de vorm van een subsidie gegoten, gelden gelijke financieringsvoorwaarden, 
wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe "Asscher"-regeling, maar bovenal kunnen ouders en kinderen in 
Deventer rekenen op een heldere toegang, eenduidige voorwaarden en financiering. Het uitgangspunt 3 
ten aanzien van het hanteren van 1 tarief is op verzoek van de kindercentra verlaten.

Deventer maakt met de vaststelling van deze verordening een basisaanbod mogelijk voor peuters vanaf 2 
jaar, 7 uur voor peuterspelen en 14 uur per week voor VVE. Hiernaast krijgen de succesvolle VVE-
zomerscholen structureel een plek, is meer maatwerk mogelijk en gaan kinderen van zowel werkende als 
niet werkende ouders met of zonder achterstand samen naar kwalitatief goede kindercentra in Deventer.

 Met het vaststellen van de verordening wordt een juridische basis gegeven voor de subsidiering van de 
gemeentelijke kindregelingen met ingang van 1 januari 2017. De verordening vormt ook de basis voor de 
ontwikkeling van de webtool waarmee kindercentra op een eenvoudige manier de kindregelingen kunnen 
aanvragen, realisatie kunnen verantwoorden en waarmee de gemeente de aanvragen op 
een efficientere wijze kan afhandelen.

 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
 Wet op het Primair Onderwijs, artikel 166 (Onderwijsachterstandenbeleid op kindercentra); 
 Huidige Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer; 
 Huidige Verordening inkoop kindplekken kwaliteitseisen bij de ontwikkeling naar integrale 

kindcentra; 
 Beleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen; 
 Nadere regelgeving kindercentra 2000; 
 Beleidsregels inzake tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie;
 Nadere regels behorende bij §2 van de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer 

betreffende de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medische 
Indicatie'; 

 'Nadere regels behorende bij de Verordening Wet kinderopvang gemeente Deventer betreffende de 
tegemoetkoming in de kosten van reguliere kinderopvang'; 

 Wetsvoorstel "Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk"
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Extern draagvlak (partners)

Voor:

 Iedere Deventer peuter een basisaanbod van 7 uur; 
 1 toegang: ouders kunnen direct terecht bij een kindercentra, geen aparte gemeentelijke loketten 

meer; 
 Keuzevrijheid en nabijheid van kindercentra voor kinderen en ouders: gekozen kan worden uit alle 

LRKP geregistreerde kindercentra in Deventer die kwaliteit bieden en voldoen aan de wettelijke 
eisen (jaarlijkse controle GGD);

 Minder segregatie: kinderen van ouders met of zonder werk, met of zonder VVE kunnen samen 
naar de kinderopvang; 

 De succesvolle VVE-zomerscholen worden gecontinueerd en uitgebreid naar maximaal 46 weken 
per jaar. Kindercentra worden hier echter niet toe verplicht;  

 Zelfde voorwaarden voor alle kindercentra vanuit zowel rijk als gemeente. Indien ouders kiezen 
voor een kindercentrum met een hoger tarief en meer faciliteiten is dit voor rekening van de ouders  
(bijv. prijs is incl. luiers, fruit, warme maaltijd, extra uitjes);

 VVE-kwaliteit werkt en wordt beloond: kindercentra die hoge VVE-kwaliteit bieden  
worden gestimuleerd en beloond via een hoger tarief. Kindercentra weten waaraan de VVE-kwaliteit 
moet voldoen, waarop wordt getoetst en gehandhaafd; 

 Geen financiele rompslomp voor ouders: Uitbetaling vindt direct plaats aan kindercentra niet aan 
ouders. Hiermee hebben kindercentra minder hinder en kosten van wanbetalers; 

 Kindercentra in Deventer kunnen meerdere doelgroepen bedienen en daardoor gebruik maken van 
verschillende financieringsbronnen;

 Wederkerigheid geldt voor alle gemeentelijke regelingen;
 De definitie van wederkerigheid wordt verbreed en meer gericht op versterking van de positie van 

kind en ouders. Naast vrijwilligerswerk en mantelzorg valt ook ouderparticipatie, re-integratie en 
inburgering onder de definitie. Het minimum aantal uren is lager; 

 Voor ouders/ kinderen is duidelijker in welke regeling(en) ze vallen of achtereenvolgens van de ene 
naar de andere gemeentelijke regeling overgaan.

 VVE-kinderen met ouders die werk hebben of aanvaarden behouden recht op aanvullend 7 uur 
VVE-opvang. Het kind heeft hiermee continuiteit en kan op het kindercentrum blijven. Het 
aanvaarden van werk wordt gezien als wederkerigheid; 

 Uitbreiding preventie kindregelingen door maatwerk. In geval van complexe gezinssituaties heeft de 
reeds betrokken onafhankelijke professional beslissingsbevoegdheid om in het belang van het kind 
of gezin meer uren toe te kennen. Hiermee kan erger worden voorkomen en vindt onafhankelijke 
toetsing plaats door een professional die al bij het kind of gezin betrokken is;

Tegen:

 Ministerie VWS heeft het wetsvoorstel ingediend met ingangsdatum 1-1-2018 "Harmonisatie 
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk"; 

 Ministerie van OCW zal met ingang van 1-1-2018  een nieuw verdeelmodel 
Onderwijsachterstandenbeleid invoeren. De hoogte is nog onbekend. Hierbij is aangekondigd dat er 
op het landelijke totaalbudget een bezuiniging zal plaatsvinden van 2,6% en er meer budget wordt 
ingezet voor VVE in de kleinere gemeenten.  

 De huidige uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) zijn hoger dan de jaarlijkse specifieke 
uitkering. Dit is mogelijk dankzij onderbesteding bij de start van de OAB-periode en de mogelijkheid 
van overheveling van niet ingezette middelen. Hierdoor kon samen met de partners sterk 
geinvesteerd worden in het versterken van de positie van VVE kinderen en met resultaat. In 2017 is 
het laatste jaar waarnaar overheveling kan plaatsvinden.  2017 wordt hiermee het overgangsjaar 
voor de kindercentra naar invoering van een lager VVE-tarief in 2018. 
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Financiële consequenties

Aanpak/uitvoering

 Het voorliggende product is volledig nieuw in Nederland. Het is een integratie van verschillende 
regelingen, beleidsvelden, doelgroepen, tussentijds zich wijzigende financieringsstromen en wetgeving. 
Een complex geheel van factoren waarbij een breed spectrum van partijen was en is betrokken, intern en 
extern. Daarom is het afgelopen jaar een participatief proces ingezet waarbij partijen konden meedenken, 
meeschrijven en mee overwegen bij de totstandkoming van deze nieuwe regeling: 

- Intern: deskundige inkoop en subsidie, communicatie-adviseur, trajectadministratie Deventer Werktalent, 
juridisch adviseur en medewerkers Toezicht en handhaving kinderopvang, programma managers 
kwaliteitszorg en jeugd en onderwijs.

- Extern: Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Deventer vanuit het cluster Jeugd & 
Onderwijs, inspecteur van de GGD, kinderopvanginstellingen Deventer, VVE-stuurgroep 
(vertegenwoordiging namens VVE-Kenniscentrum, VVE-kinderopvang, onderwijs, welzijn en GGD), de 
gezinscoaches,  VVE-toeleiders en op deelaspecten de ambtenaren van de Ministeries VWS en OCW.

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) is tijdens het proces betrokken. Het voorstel 
en verordening zal echter gelijktijdig ook voor een officieel advies worden voorgelegd. Verzocht 
wordt voor  29 november te ontvangen. Wanneer dit voor de ASDD niet haalbaar is (officiele termijn is 4 
weken voor het uitbrengen van een advies), kan verzocht worden het advies op 6 december te verkrijgen 
en in het uiterste geval kan een pre-advies gevraagd worden op de dag van de raadstafel (7 december). 

 Verwezen wordt naar de bijlage 'financieel kader kindregelingen' voor de financiele consequenties 
behorende bij dit voorstel. Bij het budget van programma 7 is als uitgangpunt genomen het gerealiseerde 
bedrag van de afgelopen jaren.

 Op 7 december staat de verordening geagendeerd voor bespreking met de raad. Aansluitend wordt op 21 
december de verordening ter vaststelling aan de raad aangeboden. Gelijktijdig dienen de oude nadere 
regels en beleidsregels en inkoopverordening te worden ingetrokken.

Vervolgens start het communicatietraject waarbij ouders, kinderen en de professionals bij de partners in 
de stad via diverse gremia worden geinformeerd.  Op 26 oktober heeft een breed bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden met de kindercentra in Deventer waarbij de verordening reeds is besproken.

Bij de totstandkoming van deze verordening is een start gemaakt met de ontwikkeling van de webtool 
(digitaal aanvraagformulier). Deze webtool dient op 1 januari 2017 'live' te gaan. Naast een digitale 
toegang wordt in 2017 de huidige formatie en opgebouwde deskundigheid ingezet om de overgang te 
ondersteunen. Ouders en kindercentra kunnen dus ook buiten de digitale webtool rekenen op informatie 
en advies bij de gemeente. Indien door onvoorziene omstandigheden de webtool niet beschikbaar is 
worden de aanvragen handmatig verwerkt totdat de webtool wel digitaal beschikbaar is. 
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 Raadsvoorstel

Voorsteldatum

Raadstafel

Voorstel

 Kern van het raadsvoorstel

Beoogd resultaat

 Kader

15-11-2016

7-12-2016

 Voorgesteld wordt om in te stemmen met de wijze waarop de kindregelingen in Deventer hervormd worden 
en daarbij de Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer 2017 vast te stellen en de 
oude 'Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer' en de 'Verordening inkoop kindplekken 
kwaliteitseisen bij de ontwikkeling naar integrale kindcentra' in te trekken.

In Deventer bestaan op dit moment vier verschillende gemeentelijke regelingen voor een tegemoetkoming 
van kinderopvang voor specifieke doelgroepen. De doelgroep en doelstellingen van deze 
regelingen worden los van elkaar zeer gewaardeerd. Het biedt ouders en kinderen in Deventer een  
concrete oplossing om hun situatie en die van hun kinderen te verbeteren. In de praktijk bleek dat de 
historisch zo gegroeide regelingen in de praktijk tegenstrijdig werkten. Iedere regeling kent namelijk een 
eigen toegang, financiering en voorwaarden. De vraag was, kan dit beter en hoe?  

Op basis van deze vraag heeft overleg en discussie plaatsgevonden met diverse partijen. Dit heeft 
geresulteerd in de vaststelling van een visie gemeentelijke kindregelingen op 31 mei 2016 (nota nr 2016-
000924) met de volgende uitgangspunten:
1.     Kind staat centraal; 
2.     Kind moet zich zover als mogelijk zonder achterstanden kunnen ontwikkelen;
3.     Gelijkluidend criterium m.b.t. vergoeding van de kindregeling door de gemeente; 
4.     Werk voorop; 
5.     Heldere toegang   

Deze uitgangspunten vormden de basis bij de totstandkoming van de voor u liggende nieuwe verordening 
kindregelingen. Hiermee worden de sterke elementen van de huidige regelingen behouden, 
wordt aangesloten bij nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake Jeugd- en  Participatiewet,  
worden de regelingen in de vorm van een subsidie gegoten, gelden gelijke financieringsvoorwaarden, 
wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe "Asscher"-regeling, maar bovenal kunnen ouders en kinderen in 
Deventer rekenen op een heldere toegang, eenduidige voorwaarden en financiering. Het uitgangspunt 3 ten 
aanzien van het hanteren van 1 tarief is op verzoek van de kindercentra verlaten. 

Deventer maakt met de vaststelling van deze verordening een basisaanbod mogelijk voor peuters vanaf 2 
jaar, 7 uur per week voor peuterspelen en 14 uur per week voor VVE. Hiernaast krijgen de succesvolle VVE-
zomerscholen structureel een plek, is meer maatwerk mogelijk en gaan kinderen van zowel werkende als 
niet werkende ouders met of zonder achterstand samen naar kwalitatief goede kindercentra in Deventer

 Met het vaststellen van de verordening wordt een juridische basis gegeven voor de subsidiering van de 
gemeentelijke kindregelingen met ingang van 1 januari 2017. De verordening vormt ook de basis voor de 
ontwikkeling van de webtool waarmee kindercentra op een eenvoudige manier de kindregelingen kunnen 
aanvragen, realisatie kunnen verantwoorden en waarmee de gemeente de aanvragen op 
een efficientere wijze kan afhandelen.

pagina 6 van 8notaformulier - 2016-001546-Verordening-Kindregelingen

9-11-2016https://intra.deventer.nl/sites/college/_layouts/Print.FormServer.aspx



 Argumenten ten behoeve van de raad

 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
 Wet op het Primair Onderwijs, artikel 166 (Onderwijsachterstandenbeleid op kindercentra); 
 Huidige Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer; 
 'Nadere regels behorende bij §2 van de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer 

betreffende de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medische 
Indicatie'; 

 'Nadere regels behorende bij de Verordening Wet kinderopvang gemeente Deventer betreffende de 
tegemoetkoming in de kosten van reguliere kinderopvang'; 

 Huidige 'Verordening inkoop kindplekken kwaliteitseisen bij de ontwikkeling naar integrale kindcentra'.

Voor:

 Iedere Deventer peuter een basisaanbod van 7 uur; 
 1 toegang: ouders kunnen direct terecht bij een kindercentra, geen aparte loketten meer; 
 Keuzevrijheid en nabijheid van kindercentra voor kinderen en ouders: gekozen kan worden uit alle 

LRKP geregistreerde kindercentra in Deventer die kwaliteit bieden en voldoen aan de wettelijke 
eisen (jaarlijkse controle GGD);

 Minder segratie: kinderen van ouders met of zonder werk, met of zonder VVE kunnen samen naar de 
kinderopvang; 

 De succesvolle VVE-zomerscholen worden gecontinueerd en uitgebreid naar maximaal 46 weken 
per jaar. Kindercentra worden hier niet toe verplicht;  

 Zelfde voorwaarden voor alle kindercentra vanuit zowel rijk als gemeente. Indien ouders kiezen voor 
een kindercentrum met een hoger tarief en meer faciliteiten is dit voor rekening van de ouders  (bijv. 
prijs is incl. luiers, fruit, warme maaltijd, extra uitjes);

 VVE-kwaliteit werkt en wordt beloond: kindercentra die hoge VVE-kwaliteit bieden 
worden gestimuleerd en beloond via een hoger tarief. Kindercentra weten waaraan de VVE-kwaliteit 
moet voldoen, waarop wordt getoetst en gehandhaafd; 

 Geen financiele rompslomp voor ouders: Uitbetaling vindt direct plaats aan kindercentra niet aan 
ouders. Hiermee hebben kindercentra minder hinder en kosten van wanbetalers; 

 Kindercentra in Deventer kunnen meerdere doelgroepen bedienen en daardoor gebruik maken van 
verschillende financieringsbronnen;

 Wederkerigheid geldt voor alle gemeentelijke regelingen;
 De definitie van wederkerigheid wordt verbreed en meer gericht op versterking van de positie van 

kind en ouders. Naast vrijwilligerswerk en mantelzorg valt ook ouderparticipatie, re-integratie en 
inburgering onder de definitie. Het minimum aantal uren is lager; 

 Voor ouders/ kinderen is duidelijker in welke regeling(en) ze vallen of achtereenvolgens van de ene 
naar de andere gemeentelijke regeling overgaan.

 VVE-kinderen met ouders die werk hebben of aanvaarden behouden recht op aanvullend 7 uur VVE-
opvang. Het kind heeft hiermee continuiteit en kan op het kindercentrum blijven. Het aanvaarden van 
werk wordt gezien als wederkerigheid; 

 Uitbreiding preventie kindregelingen door maatwerk. In geval van complexe gezinssituaties heeft de 
reeds betrokken onafhankelijke professional beslissingsbevoegdheid om in het belang van het kind of 
gezin meer uren toe te kennen. Hiermee kan erger worden voorkomen en vindt onafhankelijke 
toetsing plaats door een professional die al bij het kind of gezin betrokken is;

Tegen:

 Ministerie VWS heeft het wetsvoorstel ingediend met ingangsdatum 1-1-2018 "Harmonisatie 
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk"; 

 Ministerie van OCW zal met ingang van 1-1-2018  een nieuw verdeelmodel 
Onderwijsachterstandenbeleid invoeren. De hoogte is nog onbekend. Hierbij is aangekondigd dat er 
landelijk op het totaalbedrag een bezuiniging zal plaatsvinden van 2,6% en er meer budget wordt 
ingezet voor de kleinere gemeenten.  

 De huidige uitgaven OAB zijn hoger dan de jaarlijkse specifieke uitkering. Dit is mogelijk dankzij 
onderbesteding bij de start van de OAB-periode. Mede hierdoor kunnen kwalitatief en kwantitatieve 
hoge resultaten behaald worden. In 2017 is het laatste jaar waarnaar overheveling kan plaatsvinden.  
2017 wordt het overgangsjaar voor de kindercentra naar invoering van een lager VVE tarief in 2018.
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Ketenpartners / participatie

Financiële consequenties

 Betrokkenheid van de raad

 Het voorliggende product is volledig nieuw in Nederland. Het is een integratie van verschillende regelingen, 
beleidsvelden, doelgroepen, tussentijds zich wijzigende financieringsstromen en wetgeving. Een complex 
geheel van factoren waarbij een breed spectrum van partijen was en is betrokken, intern en extern. Daarom 
is het afgelopen jaar een participatief proces ingezet waarbij partijen konden meedenken, meeschrijven en 
mee overwegen bij de totstandkoming van deze nieuwe regeling:

- Intern: deskundige inkoop en subsidie, communicatie-adviseur, trajectadministratie Deventer Werktalent, 
juridisch adviseur en medewerkers Toezicht en handhaving kinderopvang, programma managers 
kwaliteitszorg en jeugd en onderwijs.

- Extern: Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Deventer vanuit het cluster Jeugd & 
Onderwijs, inspecteur van de GGD, kinderopvanginstellingen Deventer, VVE-stuurgroep 
(vertegenwoordiging namens VVE-Kenniscentrum, VVE-kinderopvang, onderwijs, welzijn en GGD), de 
gezinscoaches,  VVE-toeleiders en op deelaspecten de ambtenaren van de Ministeries VWS en OCW. 

De Adviesraad Sociaal Domein is tijdens het proces betrokken. Het voorstel en verordening zal echter 
gelijktijdig met het voorstel ook voor een officieel advies worden voorgelegd. Verzocht wordt voor  29 
november te ontvangen. Wanneer dit voor de ASDD niet haalbaar is (officiele termijn is 4 weken voor het 
uitbrengen van een advies), kan verzocht worden het advies op 6 december te verkrijgen en in het uiterste 
geval kan een pre-advies gevraagd worden op de dag van de raadstafel (7 december). 

 Verwezen wordt naar de bijlage 'financieel kader kindregelingen' voor de financiele consequenties 
behorende bij dit voorstel.

Gedurende het proces om te komen tot een hervorming van de gemeentelijke kindregelingen heeft het 
college meerdere besluitvormings momenten ingelast. Bij deze besluitvormingsmomenten is uw raad door 
middel van raadsmededelingen geinformeerd welke keuzes zijn gemaakt en wat de achterliggende redenen 
hiervan waren/zijn. Zie hiervoor notanummers 2016.000924 en 2016.000538.

Het is belangrijk dat uw raad beslist over de juridische basis van subsidiering van de gemeentelijke 
kindregelingen, omdat het ouders en kinderen van Deventer vooral kan helpen bij het oplossen van 
mogelijke gezinsproblemen en ontwikkelingsachterstanden kan verhelpen of verminderen.Verder is het een 
raadsbevoegdheid om de nieuwe verordening vast te stellen en de oude verordeningen in te trekken.  
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