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de bedragen van de regeling 1997 via
een gecombineerde inflatie-correctie
voor loon- en prijsstijging 1997 al verDe Minister van Sociale Zaken en
hoogd. Het bedrag van het maximumWerkgelegenheid,
budget bedroeg uitgaande van het
prijsniveau 1997 f 87,5 miljoen en het
Besluit:
bedrag per opvangplaats werd op
grond hiervan in 1997 verhoogd tot
Artikel I
f 18.525 per jaar voor de voltijds hele
De Regeling kinderopvang en buitendagopvang.
schoolse opvang alleenstaande ouders
Met een vergelijkbare inflatiecorrec19981 wordt als volgt gewijzigd:
tie worden de bedragen naar het loonA
en prijsniveau 1998 vastgesteld op
In artikel 4, eerste lid, wordt ’85 milrespectievelijk 90 miljoen en f 19.050.
joen’ vervangen door: 90 miljoen
Ook wijzigen de bedragen voor de
B
overige in de regeling gedefinieerde
In artikel 5, eerste lid, wordt ’f 18.000’ kinderopvang-vormen in respectievevervangen door: f 19.050
lijk f 12.575 voor een halve dagopvangplaats of een buitenschoolse
Artikel II
opvangplaats, en f 7.620 voor een gastDeze regeling treedt in werking met
ouderopvangplaats.
ingang van de tweede dag na de dagOmdat deze bedragen de omvang
tekening van de Staatscourant waarin van de maximumsubsidie voor het jaar
zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1998 bepalen, die aan een gemeente
en met 1 januari 1998.
op aanvraag wordt verleend, werkt
deze regeling terug tot en met 1 januDeze regeling zal met de toelichting in ari 1998. De terugwerkende kracht
de Staatscourant worden geplaatst.
levert geen problemen op in de uitvoering van de regeling, omdat gemeen’s-Gravenhage, 28 augustus 1998.
ten nog maar 50% van het oorspronDe Minister voornoemd,
kelijke begrotingsbedrag van f 85 mln.
K.G. de Vries.
aan voorschot hebben ontvangen. Op
1 Stcrt. 1997, 243.
basis van door gemeenten vóór 1-6-98
ingediende aanvragen, waarin het
Toelichting
aantal te creëren nieuwe kinderopvangplaatsen is opgenomen, wordt
In de geheel herziene regeling voor
eerst op of omstreeks 1 oktober 1998
kinderopvang en buitenschoolse
het maximaal aan een gemeente toe te
opvang-faciliteiten voor alleenstaande kennen subsidie bepaald, en wordt een
ouders 1998 is ervoor gekozen de
aanvullend voorschot tot 80% van dat
bedragen voor het totaal beschikbare
maximaal toe te kennen subsidie verjaarlijkse budget en het maximale sub- leend. Het totaal toe te kennen subsisidiebedrag per opvangplaats in eerste die kan conform de regeling het
instantie vast te stellen op basis van
beschikbare budget van f 90 mln niet
het loon/prijsniveau van 1996. In de
overschrijden.
regeling was aangegeven dat bijstelling naar het loon/prijsniveau van 1998 De Minister van Sociale Zaken en
in de loop van 1998 zou plaatsvinden. Werkgelegenheid,
De bedragen worden hierbij aangepast K.G. de Vries.
aan het loon- en prijsniveau dat geldt
voor 1998. Hiermee wordt duidelijk
welk totaal subsidiebedrag ten laste
van de begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid beschikbaar is voor
deze kinderopvangvoorzieningen. Bij
regeling van 25 september 1997 waren
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