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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Rachel Smeelen
2 mei 2018
RIV-18-00233

onderwerp :

Monitor ADV Limburg

Kennisnemen van:
‘Monitor Discriminatie 2017 Limburg’ van Anti Discriminatievoorziening Limburg
Inleiding
De gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen
en te registreren. Deze taak is bij de Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)
ondergebracht. Dit is een onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke
behandeling. Inwoners van Nederweert die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen,
kunnen bij hen terecht voor het doen van een melding, informatie, advies en ondersteuning. ADV
Limburg kan bemiddelen, doorverwijzen, helpen met het doen van aangifte bij de politie of bij het
nemen van andere stappen. In de ‘Monitor Discriminatie 2017 Limburg’ leest u over het aantal en
de aard van meldingen in de provincie Limburg.
Kernboodschap
In 2017 hebben 7 mensen uit Nederweert melding bij de ADV Limburg gedaan. Dit zijn er 3 meer
dan in 2016. In Limburg zijn er in 2017 in totaal 236 meldingen ontvangen. Ten opzichte van 2016
is dit een daling van 8% (20 meldingen minder). Uit landelijke cijfers blijkt dat de meldingen bij de
ADV’s met 1,5% zijn gedaald. Deze cijfers betekenen niet dat de omvang van discriminatie in
Limburg is afgenomen, of dat die in Nederweert is toegenomen. Het aantal meldingen is mede
afhankelijk van de meldingsbereidheid van gedupeerden en getuigen. En van de mate waarin een
ADV bekend is bij de burgers.
Meldingen inwoners Nederweert bij ADV in 2017
Discriminatiegrond
2 geslacht
3 handicap/chronische ziekte
2 seksuele gerichtheid
Maatschappelijk terrein
3 arbeidsmarkt
1 buurt/wijk
2 sport en recreatie
1 huisvesting
Wijze van discriminatie
5 omstreden behandeling
2 vijandige bejegening
Klachtbehandeling
4 advies/informatie
3 bemiddeling
Consequenties
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Bijlage(n)
1. Monitor Discriminatie Limburg 2017
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Aan :
van :
cc :
datum :
onderwerp :

De gemeenteraad
Nancy Schroeten
23 april 2018
RIV-18-00229
Stand van zaken taakstelling huisvesting statushouders 2018, waardering
Provincie Limburg en Motie kinderpardon gemeente Oldenzaal

Kennisnemen van:
1. De voortgang van het invullen van onze taakstelling voor het huisvesten van statushouders over
2018;
2. De brief waarin de Provincie Limburg waardering uitspreekt over de inzet van gemeenten en
woningcorporaties voor de behaalde taakstelling in de tweede helft van 2017;
3. De brief en de Motie inzake het Kinderpardon gemeente Oldenzaal.
Inleiding
Voor de eerste helft van 2018 heeft gemeente Nederweert een taakstelling van 13 personen te
huisvesten. Op 11 april 2018 heeft het Ministerie bekend gemaakt dat de taakstelling voor de
tweede helft van 2018 neerkomt op 11 te huisvesten personen (zie bijlage: 1). Daarmee komt de
taakstelling voor 2018 op totaal 24 personen.
Gemeente Oldenzaal heeft alle Nederlandse gemeenten en de Tweede Kamer in kennis gesteld
over de aangenomen Motie Kinderpardon.
Kernboodschap
1.1. Nederweert heeft de eerste helft van 2018 ruim voldaan aan haar taakstelling.
In de periode maart tot en met april 2018 heeft Nederweert twaalf personen gehuisvest. In mei
2018 wordt een gezin van zeven personen gehuisvest. Dit betekent dat in totaal tot en met mei
2018 19 personen worden gehuisvest. De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is 13 personen
en is daarmee ruimschoots behaald.
1.2. De lijst met gekoppelde personen is geslonken van 11 naar 4 personen.
Naast de verplichte jaarlijkse taakstelling worden personen gekoppeld aan onze gemeenten. Eind
2017 stonden op deze lijst nog 11 personen die aan het wachten waren op huisvesting in
Nederweert. Inmiddels is deze lijst geslonken naar in totaal 4 personen, waarvan een gezin van
twee personen en twee éénpersoons huishoudens. Dit is mede dankzij de Woningstichting
Nederweert gerealiseerd, doordat een aantal kleinere woningen beschikbaar zijn gesteld. Hierdoor
hebben we in de eerste helft van 2018 twee kleine gezinnen kunnen plaatsen. Omdat het
woningaanbod voor éénpersoons huishoudens in Nederweert zeer beperkt is, blijft het moeilijk om
voor deze personen huisvesting te vinden. Dit probleem speelt bij meerdere gemeenten en is
bekend bij het COA.
2.1. Provincie spreekt waardering uit over behaalde resultaten taakstelling tweede helft 2017.
In de bijgevoegde brief (bijlage 2) spreekt de Provincie Limburg waardering uit voor de behaalde
resultaten door gemeenten en woningcorporaties voor het jaar 2017. Gemeente Nederweert haalt
de taakstelling jaarlijks ruimschoots dankzij de inzet van de Woningvereniging Nederweert.
3.1. Gemeente Oldenzaal dient motie Kinderpardon in i.v.m. dreigende uitzetting van 400 kinderen
vanwege het te weinig meewerken aan vertrekprocedure (het meewerkcriterium).
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Oldenzaal heeft aan
de heer M. Harbers, staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de bijgevoegde
brief en motie inzake het Kinderpardon ingediend. Hierin vraagt Oldenzaal aandacht voor ongeveer
vierhonderd kinderen die in Nederland geworteld zijn en waarvan uitzetting dreigt, omdat deze
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groep kinderen of hun ouders niet of onvoldoende zouden hebben meegewerkt aan uitzetting. Ook
wel het meewerkcriterium genoemd. Doordat het meewerkcriterium zo strikt zou worden toegepast,
zou in de praktijk bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kunnen krijgen.
Naar aanleiding van de brief en motie van gemeente Oldenzaal is contact geweest met de
regiogemeenten en Vluchtelingenwerk Nederweert. In gemeente Nederweert is op dit moment
geen situatie van dreigende uitzetting bekend. Uw raad wordt op de hoogte gesteld als zich
wijzigingen hierin voordoen.
Consequenties
1.1. De taakstelling voor de tweede helft van 2018 is al gerealiseerd.
Voor het jaar 2017 was de taakstelling 23 personen en hebben we in totaal 29 personen
gehuisvest. Dit betekent een surplus van zes personen. In de eerste helft van 2018 was de
taakstelling 13 personen en worden 19 personen gehuisvest. Dit betekent dat de taakstelling voor
2018 (24 personen) is gerealiseerd, rekening houdende met het surplus van zes personen uit 2017.
Communicatie
Periodiek zal met uw raad de stand van zaken rondom de invulling van de taakstelling worden
teruggekoppeld. Dit gebeurt in principe ieder half jaar.

Bijlage(n)
1) Brief Ministerie: Taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2018
2) Brief Provincie Limburg: waardering behaalde resultaten taakstelling
3) Brief gemeente Oldenzaal aan Staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
4) Brief gemeente Oldenzaal aan Nederlandse gemeenten
5) Motie Kinderpardon gemeente Oldenzaal
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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Josephien Tullemans-Geuns
16 april 2018
RIV-18-00228

onderwerp :

Regionale Rapportage Jeugdhulp 2017

Kennisnemen van:
De regionale Jaarrapportage Jeugdhulp 2017 en de Jaarrapportage 2017 Vertrouwenswerk in
Nederweert.
Inleiding
Regionaal wordt ieder kwartaal via een rapportage de uitvoering van de jeugdhulp in beeld
gebracht. Bijgevoegd de regionale Jaarrapportage Jeugdhulp over 2017. Ook is de Jaarrapportage
over het Vertrouwenswerk in Nederweert ter informatie bijgevoegd.
Kernboodschap
De Jaarrapportage Jeugd 2017 geeft aan hoe de jeugdhulp in 2017 in de regio en in Nederweert is
uitgevoerd. De gerealiseerde jeugdhulp loopt redelijk in de pas met de verwachtingen. Al blijkt uit
de rapportage ook dat de noodzakelijke inzet van specifieke en vaak kostbare vormen van
jeugdhulp vooraf nauwelijks in te schatten is. Uit de Jaarrapportage over het vertrouwenswerk blijkt
dat ook in Nederweert gebruik wordt gemaakt van deze functie.
Jeugdhulp 2017 in beeld
De Jaarrapportage Jeugd geeft een beeld van de in 2017 uitgevoerde jeugdhulp in de
regiogemeenten. In Nederweert is in 2017 € 3.428.845,- uitgegeven aan jeugdhulp. Hiermee is
uiteindelijk een bedrag van € 721.491,- meer uitgegeven dan aan inkomsten van het rijk is
ontvangen. Dit heeft met de afname van het rijksbudget te maken, maar vooral ook met het niet
evenredig afnemen van de “jeugdhulpconsumptie”. Om de reden voor de op onderdelen grote inzet
van jeugdhulp te achterhalen, is het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een onderzoek gestart in
Midden-Limburg West. In de rapportage zitten overigens nog verwachtingen ten aanzien van
onderhanden werk en nog niet alle declaraties over 2017 zijn ontvangen/verwerkt. Indien blijkt dat
er substantiële afwijkingen ontstaan ten opzichte van de huidige rapportage dan wordt dit nader
toegelicht in de jaarrekening.
Uitvoering jeugdhulp redelijk stabiel
In het algemeen zijn er geen grote schommelingen in jeugdhulp in Nederweert. Het beeld dat uit de
jaarrapportage blijkt, loopt redelijk in de pas met eerder uitgesproken prognoses voor 2017. Wel
blijkt ook in 2017 weer dat enkele specifieke gevallen van jeugdhulp, zoals gesloten jeugdzorgplus
een relatief groot effect hebben op de kosten.
Analyse cijfers en stelsel
De gemeenten Leudal, Weert en Nederweert hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opdracht
gegeven te onderzoeken hoe het komt dat de kosten voor jeugdhulp relatief hoog blijven in met
name Nederweert en Leudal. Ook evalueert het NJi het jeugdhulpstelsel in onze regio. Uiteindelijk
leidt dit tot aanbevelingen voor de uitvoering van de Jeugdwet in de toekomst. Het NJi streeft er
naar eind september een rapportage met aanbevelingen voor het beleid aan te leveren. Op basis
hiervan vindt dan besluitvorming over eventuele bijstelling van beleid plaats.
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Wachtlijstontwikkeling
In het laatste kwartaal van 2017 zijn op een aantal percelen de wachtlijsten opgelopen. Bij Jeugd
GGZ staan 13 jeugdigen op een wachtlijst (was 10 in derde kwartaal). Twee jeugdigen wachten op
jeugd- en opvoedhulp eind 2017. De wachtlijst voor jeugdigen met een beperking is afgenomen van
3 naar 2. Er vindt overleg plaats met aanbieders over hoe we de wachtlijsten kunnen terugdringen.
Vertrouwenswerk en klachten
Drie volwassenen, drie jeugdigen en één hulpverlener hebben in 2017 vragen, problemen en
klachten over jeugdhulp geuit. Zowel het aantal personen dat zich bij het AKJ (organisatie voor
onafhankelijk vertrouwenswerk in Jeugdhulp) heeft gemeld als het aantal vragen, problemen en
klachten is gestegen ten opzichte van 2016. De klachten gaan met name over bejegening en de
uitvoering van jeugdhulp. Reden voor de gemeente om in overleg met jeugdhulppartners aandacht
te vragen voor de relatie met cliënten en de afhandeling van klachten.
Communicatie
Via een publicatie in het Gemeentecontact worden ook de inwoners geïnformeerd.
Bijlage(n)
1. Regionale Jaarrapportage Jeugdhulp 2017
2. Jaarrapportage 2017 Vertrouwenswerk in Nederweert
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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Berber Rulkens-Piersma
7 mei 2018
RIV-18-00237

onderwerp :

Aanvraag Crisis en herstelwet

Kennisnemen van: aanvraag Crisis en herstelwet

Inleiding
De gemeente Nederweert heeft op basis van de Crisis en Herstelwet (aanmelding 29 september
2015) de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften voor agrarische bedrijven op te stellen met als
doel de fijn stof te reduceren. Helaas was de conclusie van deze aanmelding dat de
maatwerkvoorschriften niet kunnen worden toegepast op de grotere bedrijven en knelpunten.
In de gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aangekondigd dat er een
nieuwe openstelling komt van de Crisis- en Herstel wet
Kernboodschap
Gemeente Nederweert heeft hiervoor op 3 mei jl. een aanmelding verzonden aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Een afschrift van de aanmelding is in de bijlage toegevoegd.
In deze aanvraag wordt er opnieuw gevraagd om in een nieuw experiment, handvaten te krijgen
om de fijn stof in Nederweert terug te dringen. Hierbij is extra aandacht gevraagd voor het juridisch
toepassingsbereik zodat deze ook van toepassing is op de grotere bedrijven en knelpunten.
De eventuele toekenning zal niet eerder plaatsvinden dan 1 januari 2019.
Consequenties
Het is niet zeker of alle onderdelen van de aanvraag daadwerkelijk doorgang kunnen vinden in de
toekenning. In de gesprekken met het Rijk zal er blijvend nadruk gelegd worden dat er aanpassing
van wet- en regelgeving nodig is om de knelpunten daadwerkelijk op te lossen.
Communicatie
Via de raadsinformatievoorziening wordt de Raad op de hoogte gehouden.

Bijlage(n)
1: afschrift aanvraag CHW

Risicoparagraaf
Het implementatieproces van het risicomanagement bevindt zich in de eerste fase, de genoemde
bedragen zijn informatief en worden nog niet betrokken bij de bepaling van het
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weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt om deze risicoparagraaf voor kennisgeving aan te
nemen.
Financieel wordt het risico als volgt gekwantificeerd:
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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Sylvia Broekmans
7 mei 2018
RIV-18-00236

onderwerp :

Ontwikkelingen kinderopvang

Kennisnemen van:
De diverse ontwikkelingen, zowel landelijk als lokaal, met betrekking tot de kinderopvang.
1. GGD-rapportages
2. Financieringssystematiek kinderopvangtoeslag
3. Project spelbetrokkenheid Punt Welzijn

GGD-rapportages
Inleiding
Door de staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn eind 2017 twee
rapporten naar de Tweede Kamer verzonden:
- Jaarlijkse Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving kinderopvang 2016
- Rapport - Verschillen in uitvoering toezicht door GGD
Beide rapporten zijn te downloaden op:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/04/06/kamerbrief-toezicht-en-handhaving-in-dekinderopvang.
In april hebben wij van de GGD-Limburg Noord (GGD-LN) een reactie ontvangen.
Kernboodschap
GGD Limburg-Noord onderschrijft conclusie van de landelijke rapportage 2016 dat risico-gestuurd
toezicht werkt.
De resultaten van de Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving kinderopvang 2016 komen
overeen met de ervaringen en ontwikkelingen die de GGD-LN ziet. Dit zien zij terug in de
verbetering van (risico)kleurprofielen, minder handhavingsadviezen en betere kwaliteit van
kinderopvang.
GGD-LN heeft de afgelopen jaren al diverse verbeteracties ingezet om verschillen met landelijk
gemiddelde te verkleinen.
In het rapport over de verschillen in uitvoering toezicht door de GGD-en (gebaseerd op gegevens
2014) blijkt dat de GGD-LN over het algemeen gemiddeld scoort, maar op enkele punten beneden
het gemiddelde. Sinds 2014 zijn er op bepaalde terreinen verbeteracties doorgevoerd, de
belangrijkste zijn samengevat:
- Onderzoeken/inspecties
o Kritisch bespreken van de afspraak met alle gemeenten om jaarlijks slechts 5%
(minimumpercentage) van de gastouders te inspecteren op basis van steekproeven;
o Sinds 2014 inzet extra medewerkers op Planning & Monitoring om het proces en
bijbehorende termijnen te waarborgen.
- Beoordeelde voorwaarden
o Ophoging van inspectie-uren. GGD-LN toetst sinds 2015 naast de minimale
voorwaarden, in overleg met de gemeenten, aanvullend themagericht.
- Doorlooptijd onderzoeken
o Sinds 2014 inzet extra medewerkers op Planning & Monitoring om het proces en
bijbehorende termijnen te waarborgen.
- Advies handhaving
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o
o

GGD-LN bespreekt in haar jaargesprekken met gemeenten alle handhavingsadviezen
om verschillen tussen gemeenten te voorkomen;
Vanuit de wet IKK (2018) intensivering van dialoog tussen houder en inspecteur.

Consequenties
Op diverse terreinen heeft de GGD-LN verbeteracties doorgevoerd.

Financieringssystematiek kinderopvangtoeslag
Inleiding
Het vorige kabinet heeft besloten tot een aanpassing van de financieringssystematiek van de
kinderopvang (kinderopvangtoeslag). De huidige systematiek van kinderopvangtoeslag zorgt vaak
tot (hoge) terugvorderingen. Omdat de toeslag inkomensafhankelijk is, krijgen ouders met een laag
inkomen, een relatief hoge toeslag, maar daardoor ook hoge terugvorderingen. Om deze
terugvorderingsproblematiek aan te pakken, wilde het vorige kabinet directe financiering
doorvoeren. Directe financiering tussen de overheid en kinderopvangorganisaties, zonder
tussenkomst en betalingsverplichtingen van ouders.
25 april jl. heeft staatssecretaris Van Ark een kamerbrief verzonden met daarin de mededeling het
wetsvoorstel Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang, niet zal worden ingediend.
Kernboodschap
Het financieringsstelsel kinderopvang zal niet worden aangepast.
Het wetsvoorstel om over te gaan naar directe financiering zal niet worden ingediend. De
financieringssystematiek van kinderopvangtoeslag blijft behouden.
In plaats daarvan worden er veranderingen doorgevoerd bij de Belastingdienst.
De afgelopen jaren zijn er verbeteringen ingezet bij de Belastingdienst, hierdoor is de
terugvorderingsproblematiek al verminderd. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog verdere
verbetervoorstellen gedaan welke moeten gaan leiden tot vermindering van de problematiek.
Consequenties
Geen consequenties.

Eenmalig budget vluchtelingenpeuters
Inleiding
Eind 2016 heeft u eenmalig een budget (ad. € 70.000) beschikbaar gesteld voor het bestrijden van
onderwijsachterstanden bij de vluchtelingenpeuters (kinderopvang) (ad. € 25.000) en –kleuters
(primair onderwijs) (ad. € 45.000). Bij het primair onderwijs zijn deze middelen ingezet op het
opstarten van de taalklas. Bij het budget voor peuters is gekozen om kinderopvangorganisaties zelf
mee te laten bepalen over de manier van inzetten van de middelen.
Hoe wordt dit eenmalig budget bij peuters ingezet?
Op basis van de gesprekken met de kinderopvangorganisaties is Punt Welzijn benaderd om, in
samenwerking met de kinderopvangorganisaties die Voor- en Vroegschoolse Educatie aanbieden,
een project te ontwikkelen. Met het project wordt er ingestoken op kwaliteitsverbetering bij de
pedagogisch medewerkers (pm-ers) op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) groepen,
aangezien in deze VVE-groepen de vluchtelingenpeuters intensief ondersteund kunnen worden.
Door de gelden in te zetten op kwaliteitsverbetering bij de pm-ers, heeft dit ook positieve gevolgen
voor de andere kinderen waar de pm-ers mee werken.
Consequenties
Inzet van beschikbaar gestelde middelen op kwaliteitsverbetering van pedagogisch medewerkers
op de VVE-groepen.
Punt Welzijn is momenteel bezig met het ontwikkelen van het project spelbetrokkenheid. Begin
2019 zal dit project zijn uitgevoerd en afgerond.
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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Berber Rulkens-Piersma
7 mei 2018
RIV-18-00235

onderwerp :

Zienswijze aanpassing NSL monitoring

Inleiding
Op 27 maart 2018 heeft het College toegezegd schriftelijk te reageren vragen over het conceptkabinetsbesluit over de aanpak van luchtkwaliteit.
1.
In hoeverre is het college betrokken geweest bij dit concept-kabinetsbesluit?
2.
Wat is de reactie van het college hierop?
3.
Indien het college gebruik maakt van de consultatie kan de raad dan hiervan een afschrift
krijgen?
Kernboodschap
In de raadsinformatievoorziening van 8 mei jl. zijn vragen 1 en 2 beantwoordt.
Via deze raadsinformatievoorziening wordt een afschrift van de consultatie (vraag 3) nagezonden.
In bijlage 1 is het afschrift toegevoegd
Consequenties
Geen
Communicatie
Via de raadsinformatievoorziening wordt de raad op de hoogte gehouden.
Bijlage
1: Afschrift zienswijze gemeente Nederweert aanpassing monitoring NSL
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Aan :
van :
cc :
datum :

De gemeenteraad
Sylvia Broekmans
7 mei 2018
RIV-18-00234

onderwerp :

Nieuwe verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

Kennisnemen van:
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft 26 april jl. een kamerbrief
gestuurd over zijn definitieve keuze voor een nieuwe verdeling van de specifieke uitkering
onderwijsachterstandsmiddelen.
Inleiding
Gemeenten (en scholen) krijgen geld om achterstanden van kinderen te voorkomen en te
bestrijden. Dit geldt wordt door gemeenten ingezet op voor- en vroegschoolse educatie (VVE),
schakelklassen en kwaliteitsimpulsen bij VVE-aanbieders. Op 26 april jl. heeft Arie Slob, minister
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, een brief (bijlage 1 en 2) verstuurd aan Tweede
Kamer over zijn definitieve keuze voor de nieuwe verdeling onderwijsachterstandsmiddelen. Deze
keuze, zal na een openbare internetconsultatie en advies van de Onderwijsraad, verwerkt worden
in een wetsvoorstel.
De gemeente Nederweert is een van de weinige gemeenten die op basis van dit voorstel achteruit
gaat. Deze informatievoorziening legt uit wat die nieuwe verdeling inhoudt en waarom dit financieel
negatieve gevolgen heeft voor de gemeente Nederweert.
Kernboodschap
Minister heeft de definitieve keuze gemaakt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen.
De invoering van een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen van het rijk is al
meerdere jaren uitgesteld. De huidige verdeling is gebaseerd op gegevens uit 2009, is daarmee
niet actueel en toe aan vernieuwing. De minister heeft begin 2018 diverse scenario’s uitgewerkt en
daar advies over gevraagd van PO-raad, VNG en de Tweede Kamer.
Op basis van die adviezen heeft de minister nu de definitieve keuze voor de verdeling bekend
gemaakt:
- Gebruik nieuwe indicator voor bepalen doelgroepkinderen. Deze indicator is ontwikkeld
door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (bijlage 3).
- Landelijke doelgroep-definitie van 15%  alle kinderen (van 2,5 tot 4 jaar en alle
basisschoolleerlingen) die landelijk gezien horen bij de 15% met het hoogste risico op een
onderwijsachterstand.
- Minimumbudget van € 64.000  elke gemeente met minstens één kind dat in de landelijke
doelgroep valt, ontvangt minimaal een budget van € 64.000.
- Drempel (gemeenten) van 5%  een gemeente ontvangt meer middelen als minimaal 5%
van de kinderen binnen de gemeente (van 2,5 tot 4 jaar en alle basisschoolleerlingen) tot
de landelijke doelgroep (15% met het hoogste risico) behoort.
- Geen deelbudgetten voor specifieke gemeenten  geen deelbudgetten voor bijvoorbeeld
de G4 of kleine gemeenten.
Invoeringsdatum nieuwe financieringssystematiek: 1 januari 2019.
Berekening van middelen wordt jaarlijks bijgesteld.
Gemeenten krijgen van het ministerie jaarlijks geld op basis van deze verdeling. Door deze
jaarlijkse (her)berekening kan de verdeling van het geld meebewegen met de ontwikkelingen in de
samenleving en daardoor dus ook jaarlijks verschillen.
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Consequenties
Gemeente Nederweert krijgt op basis van de huidige berekeningen minder middelen.
Met de huidige verdeling inclusief deelbudgetten ontvangt de gemeente Nederweert jaarlijks
ongeveer € 88.000. Met de huidige aantallen en berekeningen zou de gemeente Nederweert met
de nieuwe verdeling naar een budget gaan van € 64.000. Om het negatieve verschil minder abrupt
te laten zijn, wordt gebruik gemaakt van een overgangsregeling van drie jaar. Bij invoering van de
nieuwe verdeling per 2019 ontvangen gemeenten per 2022 het bedrag dat volledig gebaseerd is op
de nieuwe systematiek.
Hoe kan het dat Nederweert een van de 38 gemeenten is die achteruit gaat?
In de nieuwe verdeling wordt gebruik gemaakt van een drempel voor gemeenten van 5%. Dat wil
zeggen dat op het totale aantal kinderen in de gemeente (van 2,5 tot 4 jaar en alle
basisschoolleerlingen) minstens 5% in de landelijke doelgroep moet vallen. Komt men boven die
5% uit, dan ontvangt de gemeente extra middelen. In de gemeente Nederweert wordt de drempel
van 5% niet behaald.
Omdat er wel kinderen in de gemeente Nederweert wonen die vallen binnen de landelijke
doelgroep, ontvangt de gemeente Nederweert het minimumbudget van € 64.000. Daarbij is de
verwachting dat minstens één groep met voorschoolse educatie gevormd worden. Momenteel heeft
de gemeente Nederweert in élke kern (uitgangspunt lokale onderwijsachterstandenbeleid) de
mogelijkheid om het aanbod te realiseren, afhankelijk van de grootte van de vraag op die locatie.
Of dit uitgangspunt realiseerbaar blijft met de nieuwe verdeling van middelen, moet nog worden
bekeken. De verwachting is dat in september/oktober 2018 hier meer duidelijkheid over is.
Opdracht om aanbod voorschoolse educatie uit te breiden, terwijl minder geld vanuit het Rijk wordt
ontvangen.
In het Regeerakkoord staat de opdracht beschreven aan gemeenten om het aanbod voorschoolse
educatie uit te breiden van 10 naar 16 uur per week. Hiervoor is € 170 miljoen aan extra middelen
toegevoegd aan het totale rijksbudget. Van deze middelen moet ook een kwaliteitsimpuls worden
gerealiseerd door de inzet van meer hbo-geschoold personeel.
De gemeente Nederweert valt daarbij in de categorie gemeenten die minder middelen zal
ontvangen. Door de overgangsregeling geeft de minister deze gemeenten de tijd om eventueel hun
beleid op de nieuwe hoogte van de middelen aan te passen.
De gemeente Nederweert moet gaan kijken of het huidige beleid met de nieuwe middelen
uitgevoerd kan blijven worden, of dat er aanpassing van beleid of van financiële dekking
noodzakelijk is. De verwachting is dat in september/oktober 2018 hier meer duidelijkheid over is.
Communicatie
- Raad op hoogte houden van ontwikkeling wetsvoorstel.
- De VVE-aanbieders (kinderopvangorganisaties en primair onderwijs) op hoogte stellen van
keuze voor de nieuwe verdeling.
- Raad informeren over eventuele noodzaak aanpassing beleid/financiële dekking.
Bijlage(n)
1. Kamerbrief – Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten
2. Infographic – Nieuwe verdeling onderwijsachterstandsmiddelen
3. Infographic – Nieuwe CBS-indicator
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