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Betreft : Consultatie wetsvoorstel "Wet kinderopvang Caribisch Nederland"

Geachte heer van

't Wout,

Bij brief van 30 oktober 2020 heeft U het wetsvoorstel "Wet kinderopvang Caribisch
Nederland" voor consultatie aan de Centraal Dialoog Bonaire aangeboden. Graag
benutten wij de mogelljkheid om hierop te reageren. Deze reactie is vastgesteld in de
vergadering van de Centraal Dialoog Bonaire (hierna: CD) van 30 november 2020.

KoÉe inhoud van het wet¡voorstcl
Het wetsvoorstel "Wet kinderopvang Caribisch Nederland" creëert een nieuw kader voor
de kinderopvang in CN. Het wetsvoorstel is gericht op:
- de kwaliteit van de kinderopvang, wat mede wordt geborgd doordat kinderopvang
alleen mag worden aangeboden als de organisatie een exploitatievergunning heeft
en daarmee aan de in de eilandsverordening gestelde (kwaliteits)eisen voldoet;
- het toezicht (en handhaving) op de kinderopvang in Caribisch Nederland, waarbij
een nieuwe taak wordt voorzien voor de Inspectie van het Onderwijs; en
- de financiering van de kinderopvang, met een uitvoerende rol voor RCN-unit SZW.
Op basis van het aantal opgevangen kinderen betaalt de overheid (via RCN-unit SZW)
een vergoeding aan de kindercentra en gastouders. De ouders betalen een
inkomensafhankeliJke ouderbijdrage, d¡e door RCN-unit SZW wordt geind. Als het
inkomen van het huishouden hoger is dan ca. USD 25.000, geldt de volledige
ouderbijdrage. Als het inkomen van het huishouden lager is, wordt de ouderbijdrage
gedeeltelijk gecompenseerd waarbij de bedragen die in het ijkpunt sociaal minimum zijn
opgenomen als hoogte van de ouderbijdrage voor deze groep ouders zullen gelden (USD
40 per maand voor de dagopvang, USD 25 per maand voor de buitenschoolse opvang).
Het openbaar lichaam kan in het kader van het lokale armoedebeleid besluiten om de
ouderbijdrage voor ouders die in armoede leven voor haar rekening te nemen.

Beoordeling
De CD ziet als belangr$kste doelstelling van het kinderopvangstelsel een goede
ontwikkeling van het kind, waarbij kinderopvang evenzeer van belang is als de
schoolvoorzieningen. Voorkomen kan zo ook worden dat heel jonge kinderen (2-4 jaar) al
ontijdig een achterstand oplopen in sociaal opzicht en taalvaardigheid.
Om die reden acht de CD op termijn een bas¡svoorziening kinderopvang van belang,
zeker voor deze jongste categorie. Deze zou dan ook voor die groep gratis moeten zijn.
Dit gezegd zijnde acht de CD het nu voorliggende wetsvoorstel een belangrijke stap. Het
wetsvoorstel raaK met name het openbaar lichaam, waarmee het voor de hand ligt dat
het openbaar lichaam met een eigenstandige reactie op het wetsvoorstel komt.
De CD kan de hoofdlijnen van het wetsvoorstel onderschrijven. Het is aannemeliJk dat de
effectiviteit, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de kinderopvang erdoor
verbetert.
Daarbij vraagt de CD nog specifiek aandacht voor de volgende aspecten:

-

Het vraagstuk van de beschikbaarheid van kinderopvang in de avonduren. Dit is
een aangelegen punt voor werknemers en werkgevers in met name de
toeristische sector maar ook andere sectoren, zoals de beveiliging. Het
wetsvoorstel biedt hier (nog) geen oplossing voor. Weliswaar is het probleem in
het in die zin onderkend dat ook de mogelijkheid voor flexibele opvangl is
opgenomen (zie pagina 42van de memorie van toelichting), maar dat is niet
genoeg. Hoe kan worden bevorderd dat flexibele opvang, als zijnde een essentieel
onderdeel van een goed werkende arbeidsmarkt, er daadwerkeliJk is? Hetzelfde
geldt voor kinderopvang in de weekends voor m.n. de horeca.

-

Het zou een goede zaak zijn als werkgevers waar mogelijk voozien in een
bepaalde tegemoetkoming aan hun werknemers voor de kosten die zij moeten
maken voor kinderopvang. Uiteraard is dit een zaak van overleg tussen partijen.
Om dit te stimuleren beveelt de CD aan om de mogelijkheid van vrijstelling van
werkgeverslasten voor dergelijke tegemoetkomingen te onderzoeken.

-

Ten aanzien van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage speelt nadrukkelijk de
uiWoerbaarheid (door RCN-SZW) daaruan. Ook daarvoor graag nadrukkelijk
aandacht.

Hoogachtend, namens de Centraal Dialoog Bonaire,
Jan-Willem van den Braak,
vice-voo

Johan Breure,
secretaris
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Met flexibele opvang wordt de opvang gedurende de avond en nacht en gedurende het weekend bedoeld.

