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IKC EN DE ROL VAN GEMEENTES



DE ROL VAN GEMEENTES IN VELD 0-12 JAAR

• Gemeente is primair procesregisseur op verbindingen

(Onderwijsraad 2017)

• Meest wezenlijke rol gemeente

• Verbindingen tussen domeinen, belangen, kennis en partners

• Beleidsinhoud komt tot stand vanuit expertise professionals

• Inhoudelijke of casusregie kan bij professional liggen

• Rol gemeente

• Formeel bepaald

• Informeel bepaald

• Niet bepaald (geen rol)

• Formele rol gaat vaak verder dan procesregisseur
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DE ROL VAN GEMEENTES BIJ IKC’S

Definitie IKC
Voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waarin onderwijs en 
kinderopvang vergaand samenwerken

• Hybride gemeentelijke rol bij voorzieningen 0-12 jaar

• Formeel bepaald
• GOAB, onderwijshuisvesting, …

• Evt. bouwproces (bouwheerschap)

• Evt. selectie KOV-partij (Didam-arrest)

• Informeel bepaald
• IHP, LEA, procesregisseur IKC, samenwerking partners, …

• Evt. bekostiging huisvesting kinderopvang en andere partners

• Geen rol
• Inhoudelijke samenwerking, plattegrond/inrichting gebouw, …
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DE ROL VAN GEMEENTES BIJ IKC’S

• CONCRETE VRAGEN GOAB-BIJEENKOMST

• Regierol bij het vormen en opzetten van IKC’s

• Afstemming met het IHP

• Voorfinanciering kinderopvangruimten

• Huurbedragen kinderopvangruimten

• Vastleggen afspraken
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REGIEROL BIJ VORMEN EN OPZETTEN IKC’S

• Twee deelprocessen bij ontwikkeling IKC’s

• Samenwerking → Geen/beperkte rol gemeente

• Gebouw → Deels (owhv) formele rol

• Gemeentelijke regierol IKC → met name gebouw (€’s)

• Onderwijshuisvesting is zorgplicht gemeente

• Huisvesting kinderopvang geen zorgplicht gemeente

• Maar… komt bij IKC bijna niet tot stand zonder gemeente

• Gemeente is meestal financier

• Andere constructen mogelijk, maar vaak lastig uitvoerbaar
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AFSTEMMING MET HET IHP

• Status IHP: nog vrijblijvend, wordt verplicht

• IKC-ontwikkeling kan onderdeel IHP zijn

• Indien in IHP

• Afstemmen capaciteit en behoefte aan KOV-ruimte

• Relatie overige capaciteit KOV-voorzieningen

• Wie financiert nieuwe KOV-ruimte?

• Is gemeente daartoe bereid? Indien nee, hoe dan?

• Let op voorkomen staatssteun

• Welke partij gaat KOV-activiteiten in IKC aanbieden?

• Evt. vooruitschuiven en op projectniveau beslissen

• Let op selectieprocedure (Didam-arrest)
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VOORFINANCIERING KINDEROPVANGRUIMTEN

• Financiering indien KOV in zelfstandig bouwdeel

• Kinderopvangondernemer

• Schoolbestuur (let op investeringsverbod)

• Gemeente (let op verbod staatssteun en Didam-arrest)

• Derde

• Financiering indien KOV in onderwijsruimten

• Onderwijshuisvesting zorgplicht gemeente

• Aanpassingen t.b.v. KOV geen zorgplicht gemeente

• Huurpenningen → schoolbestuur (evt. fin. voorwaarde)

• Let op arresten Brunssum/Movare en Helmond/Qliq
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HUURBEDRAGEN KINDEROPVANGRUIMTEN

• Indien KOV in zelfstandig bouwdeel

• Kostprijsdekkend

• Geen verkapte subsidie

• Meestal: berekening netto contante waarde

• Marktconform

• Geen verstoring marktwerking

• Meestal: taxatie of huurprijsonderzoek

• Indien KOV in onderwijsruimten

• Op basis van door schoolbestuur bepaalde criteria

• Erg grote verschillen in huurprijzen
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VASTLEGGEN AFSPRAKEN

Proces

• Samenwerkingsovereenkomst (bij start bouwproces)

• Afspraken bouwheerschap en gebruik (onderwijs)

• Afspraken huurintentie (kinderopvang, andere partners)

• Projectspecifieke afspraken

Gebruik

• Akte eigendomsoverdracht

• Gebruiksovereenkomst (indien ingebruikgeving)

• Huurovereenkomst

• Beheerovereenkomst
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