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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Vaststellen van de verordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2012. 
 
 
Samenvatting 
 
In het kader van de heroverwegingen heeft de Raad op 22 december 2011 besloten tot het overgaan tot 
het heffen van leges ten aanzien van kinderopvang. Hiertoe dient de legesverordening aangepast te 
worden. In dit voorstel wordt nadere invulling gegeven aan de legesheffing in de kinderopvang. 
 
 
Bijlagen 
- Raadsbesluit Verordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2012. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In het kader van de heroverwegingen heeft de Raad op 22 december 2011 besloten tot het overgaan tot 
het heffen van leges ten aanzien van kinderopvang. Hiertoe dient de legesverordening aangepast te 
worden. In dit voorstel wordt nadere invulling gegeven aan de legesheffing in de kinderopvang. Beoogde 
effecten zijn financiële dekking van de kosten van het in behandeling nemen van aanvragen tot registratie 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het voorkomen van vroegtijdige en 
onvolledige aanvragen tot registratie in het LRKP.  
 
Argumenten 
Legitiem middel 
Het invoeren van leges voor nieuwe meldingen is voor gemeenten een legitiem middel om gemeentelijke 
kosten te dekken. Gemeenten die diensten aan een bepaalde groep burgers of bedrijven verlenen, mogen 
de kosten voor deze diensten omslaan over de leden van deze groep. Dat kan gebeuren via legesheffing. 
Het is mogelijk om leges te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie 
nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal, gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang 
(artikel 1.45, eerste en tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Legesheffing is 
mogelijk omdat bij de aanvraag het individuele belang van de aanvrager op de voorgrond treedt. In het 
legestarief mogen de onderzoekskosten van de GGD worden verwerkt, welk onderzoek voorafgaat aan de 
registratie. De hoogte van het legestarief mogen gemeenten zelf bepalen, mits het maximaal 
kostendekkend is. Daartoe dient deze legesheffing opgenomen te worden in de legesverordening (titel 3 
van de tarieventabel, Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn). Toezicht- of 
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inspectiekosten na registratie zijn niet te verhalen via legesheffing. De wetgever beschouwt deze als 
algemene bestuurskosten. 
Voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal, gastouderbureau of het bieden 
van gastouderopvang op een nieuwe locatie geldt dat er een aanvraag dient te worden gedaan voor 
registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Na de aanvraag volgt een 
inspectie van de GGD en, bij een positief advies, wordt de locatie ingeschreven in het LRKP met een 
eigen registratienummer. Elke nieuwe registratie geldt als een nieuwe aanvraag waarvoor leges geheven 
mag worden. In geval van kinderopvang en gastouderbureaus geldt naast de inspectie voorafgaand aan 
de exploitatie een volgende inspectie drie maanden na de start van de exploitatie. Omdat deze inspectie 
eenmalig is en onderdeel uitmaakt van de aanvraag tot registratie / exploitatie,  kan gesteld worden dat 
over deze kosten leges geheven kunnen worden. 
 
Standpunt VNG 
De VNG-commissie Onderwijs Cultuur en Sport heeft op donderdag 15 maart 2012 een standpunt 
ingenomen over legesheffing bij aanvragen tot registratie van kinderopvangvoorzieningen (waaronder 
gastouders). Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media en vragen in de Tweede Kamer hierover. 
De VNG is van mening dat aanvragen tot registratie voor kinderopvang niet afwijken van diensten door 
gemeenten op andere beleidsterreinen. De compensatie van kosten voor toezicht en handhaving 
kinderopvang in het gemeentefonds kunnen daarbij, in individuele gevallen voor een gemeente 
onvoldoende zijn. In die gevallen kan een gemeente, op basis van de gemeentelijke autonomie, leges 
heffen en hierin ook de kosten voor het GGD-onderzoek voor registratie betrekken. Dit is van toepassing 
op de gemeente Stichtse Vecht. Leges kunnen nadrukkelijk alleen geheven worden voor aanvragen tot 
exploitatie. Dit betekent dat voor wijzigingen of beëindigingen van bestaande registraties geen leges 
geheven kunnen  worden.  
 
Regionale aansluiting 
Steeds meer gemeenten zijn bezig met het verkennen van de mogelijkheden tot het heffen van leges. De 
gemeente Stichtse Vecht is hierin samen opgetrokken met de gemeenten Woerden en De Ronde Venen. 
Deze samenwerking heeft als doel om ongeveer gelijktijdig te starten  met het heffen van leges en om het 
legesbedrag zoveel mogelijk gelijk te trekken. Gezien het feit dat momenteel enkel voor Stichtse Vecht 
een bestuurlijke opdracht voor het invoeren van leges geldt, zijn Woerden en De Ronde Venen nog niet 
zo ver. Dat was weer reden om aan te sluiten bij de gemeente Leusden, dat de leges voor kinderopvang 
reeds ingevoerd heeft.  
 
Voorkomen van vroegtijdig en onvolledig melden 
Behalve vanuit financieel oogpunt kan legesheffing “vervuiling” van het LRKP voorkomen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor een juiste weergave van de gegevens in het LRKP. In de praktijk blijkt dat de 
drempel voor het doen van een aanvraag op dit moment laag is. Zo komt het voor dat gastouderbureaus 
namens gastouders alvast ‘voor de zekerheid” een (onvolledige) aanvraag indienen voordat er überhaupt 
koppelingen zijn met vraagouders. Hierdoor blijken gegevens in het LRKP van met name gastouders vaak 
niet te kloppen met de werkelijke situatie. Ook zijn er situaties bekend waarbij een gastouderbureau een 
gastouder aanmeldt, deze vervolgens de gehele procedure doorloopt en na registratie na bijvoorbeeld 
twee weken met de opvang stopt. Invoering van leges kan tot gevolg hebben dat gastouderbureaus 
bewuster zullen omgaan met hun aanvraag tot registratie van een gastouder. 
 
Gesubsidieerde peuterspeelzalen buiten beschouwing laten 
Gezien de bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk is het belangrijk om geen drempels op te werpen 
voor het doorvoeren van aanpassingen die kunnen bijdragen aan de te maken bezuinigingsslag. Zo geldt 
een verhuizing van locatie als een nieuwe registratie in het LRKP. Als een peuterspeelzaal de 
(subsidie)kosten kan verlagen door zich op een andere locatie te vestigen, is het wenselijk dat deze hierin 
niet belemmerd wordt door de kosten van de leges, Ook als een nieuwe houder een (te subsidiëren) 
peuterspeelzaal start zonder dat sprake is van een overname, geldt eveneens een drempel vanwege de 
legeskosten. In sommige gevallen zouden de leges hoger kunnen uitvallen dan de subsidie of het 
financiële voordeel dat ermee behaald kan worden  
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Uitvoering 
De maximale hoogte van de leges wordt bepaald door de te maken kosten voor de totstandkoming van 
een beschikking, zijnde de inspectiekosten van de GGD en de gemeentelijke kosten voor administratieve 
verwerking van een verzoek om een beschikking  en de afgifte van deze beschikking. 
De leges worden in rekening gebracht bij de aanvrager dan wel exploitant. Bij de aanvraag van een 
gastouder is dit het gastouderbureau en voor een gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse 
opvang is dit de houder.  
 
Bij de berekening van de leges is uitgegaan van het model van de VNG en dat van de gemeente 
Leusden. Het model is aangepast daar waar de inschatting vanuit de praktijk is dat de daadwerkelijke te 
maken kosten lager uitvallen dan vooraf berekend. Zo zijn de ambtelijke kosten voor een aanvraag voor 
gastouderopvang aangepast van zes naar drie uur, omdat in de praktijk blijkt dat een dergelijke aanvraag 
minder uren ambtelijke  inzet vergt dan een aanvraag voor registratie van een kinderopvang of 
gastouderopvang. Reden hiervoor is dat er geen drie maandeninspectie plaatsvindt op basis waarvan een 
tweede beschikking uitgaat, en  de informatievoorziening aan gastouders de taak is van het 
gastouderbureau zelf en niet van de gemeente, wat wel het geval is bij aanvragen tot exploitatie van 
kinderopvang en gastouderbureaus. Daarnaast dient ten aanzien van kinderopvang en gastouderbureaus 
meer uitgezocht te worden ten aanzien van onder meer de brandveiligheid en de omgevingsvergunning, 
waarover ook contact gezocht dient te worden met andere afdelingen binnen de gemeente.  
 
Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
In 2012 zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 
 
Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau € 1.974,61 
Gastouder (ongeacht of de opvang plaatsvindt op het adres  
van gastouder of vraagouder)  € 751,61 * 
Gastouder, opvang op tweede of volgende locatie € 575,61 ** 
 
De totstandkoming van deze bedragen is als volgt : 
 
Kosten eerste inspectie 5 uur x € 88,00 € 440,00 
Kosten inspectie gastouder op  
tweede of volgende locatie   3 uur x € 88,00 € 264,00 
Kosten 3 maanden inspectie 11 uur x € 88,00 € 968,00 
Ambtelijke inzet 6 uur x € 85,00 € 510,00 
Ambtelijke inzet aanvraag gastouder* 3 uur x € 85,00 € 255,00 
Kosten innen leges 20 min. MO + 20 min. FPC € 56,61 
 
* De kosten voor de aanvraag voor een gastouder zijn lager, omdat daar geen drie maanden inspectie 

wordt uitgevoerd. 
** De kosten voor de aanvraag op een tweede of volgende opvanglocatie voor een gastouder zijn lager, 

omdat de inspectie enkel de locatie betreft en niet de administratie.  
 
Kanttekeningen 
Door het heffen van leges kan als neveneffect ontstaan dat gastouderbureaus deze kosten gaan 
doorberekenen aan de gastouders. Dit kan een drempel opwerpen voor gastouders om te starten en 
hierdoor zouden gastouders eventueel eerder geneigd kunnen zijn illegaal op te gaan vangen.    
 
Omdat gemeenten een zekere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de spreiding van 
kinderopvangvoorzieningen, kan het heffen van leges ertoe leiden dat  het in de kleine kernen, waar het al 
minder rendabel is om kinderopvang te starten, de drempel nog meer wordt verhoogd.    
 
Financiële overwegingen 
De inkomsten van het heffen van leges bij een aanvraag voor registratie in het LRKP zijn afhankelijk van 
het aantal kinderopvanginstellingen en gastouders dat zich aanmeldt voor registratie. Omdat het hier 
enkel gaat om dekking van de kosten, valt niet zozeer te spreken over inkomsten dan wel compensatie 
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van te maken kosten. Omdat leges niet met terugwerkende kracht geheven kunnen worden, gaat het 
enkel om nieuwe gevallen. De verwachting is vanaf inwerkingtreding van de gewijzigde legesverordening 
tot eind 2012 zo’n drie nieuwe aanvragen voor kinderopvang / buitenschoolse opvang en zo’n tien nieuwe 
aanvragen voor gastouderopvang. Dat komt neer op een totaal van € 11.680,--. 
 
 
3 juli 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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