Kinderopvang als basisvoorziening
De nieuwe Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang wil van de kinderopvang een
basisvoorziening maken voor alle kinderen tot 12 jaar.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

1. “Kinderopvang moet voor iedereen volledig gratis zijn”
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ALLE kinderen moeten gelijke kansen hebben. Recht op professionele
opvang/onderwijs voor iedereen. .
Voor de werkende mensen!
Onze maatschappij verplicht ouders samen te gaan werken. Dan moet de overheid
er ook voor zorgen, dat er goede kinderopvang is.
Voor een bepaald aantal uren daarboven betaald
Het hoeft niet geheel gratis te zijn, je kiest immers zelf voor kinderen. Maar een
tegemoetkoming of subsidie is wel goed om het wel te stimuleren. Tenminste
mocht dat een issue zijn.
Als je iets gebruikt moet je er ook voor betalen, moet wel betaalbaar zijn, meer het
symbolische idee, waarom moet iedereen opdraaien voor iets wat er maar een
aantal gebruik van maken? Die die er gebruik van maken gaan in die tijd werken,
dus hoeft het niet voor niks vind ik
Als ouders heb je een zorgplicht, voor je kind niet je zelf zijn in eerste instantie, een,
twee of hooguit die dagen weg brengen naar ouders of opvang kan, maar je moet
de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij jezelf leggen
Bijdrage is niet slecht het kost ten slotte ook geld
Bijdrage naar draagkracht.
Een bijdrage naar vermogen lijkt mij eerlijker en voorkomt dat verschillen tussen rijk
en arm groter worden
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Er mag best een evenredige toeslag zijn, om niet te stimuleren dat je je kinderen
zomaar gaat wegbrengen
Het hoeft niet gratis te zijn, maar het moet zeker toegankelijker worden.
Ik vind dat het inkomensafhankelijk mag zijn; dat mensen die goed verdienen en het
gemakkelijk kunnen betalen ook een financiele bijdrage kunnen leveren
Ik vind dat ouders hier wel een verantwoordelijk in hebben om zelf bij te dragen
maar de opvang moet dan wel voor iedereen betaalbaar blijven.
Kinderopvang hoort bij zelfvoorziening en samenredzaamheid van de gemeenschap
en moet voor iedereen die hier een beroep op moet doen toegankelijk zijn. Kosten
kunnen ook obv wederkerigheid georganiseerd worden.
Niet volledig gratis. Wel voor iedereen betaalbaar en voor kwetsbare groepen wel
gratis.
Volledig gratis niet, wel faciliteren.
Altijd een ouder moet thuis zijn,het kind moet in eigen omgeving zijn,moet zijn
verhaal kwijt aan de ouder,wie geeft de opvoeding wat mag wel of niet,in zijn
omgeving spelen ,en ga zo maar door.
Het zijn eigen kinderen dus ook voor zorgen; hebben wij ook gemoeten!! Dan maar
geen vakantie en meer overuren maken en niet zo vaak naar festivals gaan.
Hierdoor betalen mensen die een goed inkomen hebben geen bijdrage. als we met
een zgn Gemert-pas zouden werken, dan draagt ieder die kan bij en voor degene die
dat niet kan, draagt de hele gemeenschap een steentje bij
Ik vind dat een inkomensafhankelijke bijdrage van de ouders in deze situatie gepast
is.
In onze tijd was er geen kinderopvang deze moesten we zelf regelen en betalen.
Ook geen teruggave van belasting. etc. Zes weken zwangerschap verlof geen
ouderschap verlof en toch ben ik blijven werken. Als je dit echt wil is dat je eigen
keuze en moet dit niet op de belastingbetaler worden afgeschoven.
Kinderopvang moet betaalbaar zijn, maar zeker niet gratis. Opvangmogelijkheden
voor bijvoorbeeld huisdieren zijn tenslotte ook niet gratis.
Men kan de oudere toch niet hiermee belasten.
Mensen kiezen er bewust voor om kinderen te krijgen, met de wetenschap dat
kinderen geld kosten. Ook is men ermee bekend dat als 2 partners werken, er
opvang voor de kinderen geregeld en betaald moet worden. Dit mag dus best wat
kosten, aangezien men zich hierover vooraf van informatie kan voorzien.
Vooral diegene die het makkelijk kunnen betalen moeten een eigen bijdrage leveren
dus eigenlijk het draagkracht-principe.
Waarom hebben mensen die nodig omdat ze met zijn 2 en willen blijven werken
dan is er ook geld genoeg om er dan voor te betalen. Zo niet mooi thuis bij je
kinderen blijven
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2. “Ik ben bereid om meer belasting te betalen zodat gratis
kinderopvang gefaciliteerd kan worden"
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Als elke belastingplichtige 50 cent extra betaald dan is het voldoende budget.
Als het goed is verdient hetvzich terug doordat minder jeugdzorg etc nodig is.
Ik wil graag meer belasting betalen voor gratis kinderopvang voor de minder
draagkrachtige gezinnen.
Hogere kosten zullen in de toekomst hogere maatschappelijke winst opleveren:
minder kosten vooor zorg, justitie en jeugdhulp e.d.
Moet nu al betalen voor opvang dus zou t gelijk of minder worden wel mee eens...
moeten we uiteindelijk meer via gewone belasting moeten betalen dan natuurlijk
tegen
Natuurlijk als het inkomens afhankelijke bijdrage wordt moet er door de overheid
bijbetaald worden en daar wil ik mijn bijdrage wel aan leveren. Dus aan de
basisvoorziening die opgeplust wordt met eigen bijdrage
Diegene die recht hebben op gratis opvang na berekening van vermogen worden
gesteund door diegene die naar vermogen betalen voor de kinderopvang
Gratis leidt tot kosten verhoging en zal een bodemloze put worden. Zeker wanneer
dit ambtenaren moeten regelen
Ik ga niet betalen voor een voorziening waar ik geen gebruik van maak.
Ik heb geen kinderen meer voor wie opvang nodig is. Ik hoef daar dus ook niet voor
te betalen.
Kindertoeslagtot 13 jaar gedeeltelijk of helemaal hiervoor gebruiken
Mensen kiezen ervoor om kinderen te nemen. Waarom moet ik als kinderloze
vrijgezel daaraan meebetalen
Zie antwoord 5
2 verdieners hebben al teveel voordeel tov 1 verdieners
Als je schoolgaande kinderen hebt, moet een van de ouders thuis zijn tussen de
middag en na schooltijd.
Als ouders gebruik maken van kinderopvang omdat ze allebei moeten werken, dan
mag daar ook voor betaald worden. Ik heb er zelf voor gekozen om niet te werken
en om zelf voor mijn kinderen te zorgen
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De reële economie moet je organiseren met Talent x Inzet x Hoger Doel =
Meerwaarde x Wederkerigheid om te komen tot zelfvoorziening en
samenredzaamheid
Heb nu geen kinderopvang meer nodig. kinderen zijn 6 en 4
Het zijn je eigen kinderen dus ook voor je zelf zorgen!
Ieder gezin is verantwoordelijk voor hun eigen kosten. Als men kinderen krijgt is
men op de hoogte van kosten en regelingen, zodat dit vooraf bekeken moet
worden. Als men zich nadien bedenkt dat de kosten te hoog zijn, dan is de keuze om
een gezin te stichten niet weloverwogen gemaakt. Jammer dat spijt na de zonde
komt. Geen geld om ergens voor te zorgen, dan moet men er op voorhand niet aan
beginnen!
Ik denk er niet aan om meer belasting te betalen zodat het voor anderen gratis is
om kinderen naar de opvang te brengen. Ik heb zelf ook wel eens kosten voor een of
ander, daarvoor zal niemand mij helpen met een financiële bijdrage.
Ik ga niet betalen voor mensen die kinderen willen en een carriere, moeten ze maar
andere keuzes maken in het leven. bv 1 persoon werkt, ander zorgt voor de
kinderen en dan moet je misschien wat dingen weglaten helaas jammer dan
Je kiest zelf voor kinderen en/of je blijft werken
Je moet al voor zoveel betalen, dan kun je ook belasting heffen om de ouderen iets
extras te geven. Ik vind het vooral oneerlijk voor mensen die geen kinderen
hebben, of er wel hebben maar er geen gebruik van maken.
Mijn kinderen zijn al ouder als 12 dus betalen voor iets waar ik niks aan heb hou ik
niet zo van. Ik vind dat het inkomen afhankelijk moet zijn. Maar er zijn ook veel
mensen die allebei werken en het loon van 1 van de 2 gaat bijna helemaal op aan
kinderopvang. Blijf dan thuis zou ik zeggen
Onterecht dat mensen zonder kinderen, of met kinderen en er geen gebruik van
maken, hiervoor zouden moeten betalen. Gevaar kan ook zijn dat mensen hun
kinderen bij wijze van 24/7 dumpen bij de opvang. Betaalt men, dan zal men ook
kritischer naar de afname kijken.
Ouders moeten zelf voor kinderopvang betalen en niet de gemeenschap, die
hebben niet voor die kinderen gekozen. Ik heb geen kinderen, dan zou het van de
zotte zijn als ik er wel voor moet betalen!
Waarom moeten ouderen betalen voor opvang?? De jongere willen alles, werken,
vakantie 4x per jaar, ieder een auto, een huis en kinderen.Alles kan men niet
hebben.
Weg met tweeverdieners,zorg zelf voor je kinderen. wij hebben het ook zo
gedaan,ze zijn sociaal en niet aan de drugs,ook de gevangenis kennen ze niet,ook
geen abnormale gedragstoornissen
Zie boven
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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