
Bijlage 2 
 
Beantwoording vragen naar aanleiding van het amendement (Nr. 13 (7) J – 20131126) 
 
In het aangenomen amendement van 26 november jl. vraagt de raad onder beslispunt 2 aan het 
college om te onderzoeken: 

 
1. wat de werkelijke kosten zijn van het verlenen van de vergunning;  
2. wat het effect is van de hoogte van de tarieven op realisatie van gastouderopvang in 

Stichtse Vecht 
 

Antwoord op vraag 1: 
In december 2011 heeft de raad besloten, in het kader van de heroverwegingen, om leges in te 
voeren voor de kinderopvang. De algemene regel voor het heffen van leges is dat deze 
kostendekkend en gedekt moeten zijn. Hierbij is voor de kinderopvang uitgegaan van € 15.000 aan 
inkomsten. Met ingang van 1 juli 2012 worden dan ook leges geheven voor aanvragen voor registratie 
van kinderopvang die kostendekkend zijn.  
 
In het openbare collegebesluit van 22 mei 2012 en het raadsvoorstel behorende bij het raadsbesluit 
van 3 juli 2012 wordt de volgende berekening gehanteerd met betrekking tot de leges die in rekening 
gebracht worden. 
 
Eerste registratie gastouder 
 
Kosten eerste inspectie GGD             5 uur x € 88,00                          € 440,00 
 
Ambtelijke inzet aanvraag gastouder      3 uur x € 85,00                         € 255,00 
 
Kosten innen leges                                20 min. MO + 20 min. FPC        €   56,61 
     (administratiekosten DIV  

en financiën) 
                                                                                                                   -------------- 
Totaal             € 751,61* 
 
*  Jaarlijks worden de kosten geïndiceerd.  
 
De legeskosten die gelden voor een aanvraag tot registratie van een gastouder zijn lager dan die voor 
andere vormen van kinderopvang (€ 2004,-), omdat  er minder kwaliteitseisen gelden en daarmee de 
inspectie ook korter duurt en de ambtelijke afhandeling sneller verloopt.  
 
De inspectie houdt overigens meer in dan enkel een inspectie op locatie: vooraf vindt een inspectie 
plaats op de papieren die meegeleverd moeten worden bij de aanvraag (diploma’s, risico-
inventarisaties etc.). En achteraf moet een rapport opgesteld worden met een advies tot wel of niet 
registreren. Daarnaast is er vaak aanvullend contact met gastouder en gastouderbureau over 
praktische zaken en moet er veel op diverse wijzen worden geadministreerd (openbare en 
vertrouwelijke dossiers). 
 
Antwoord op vraag 2: 
De gastouderopvang is een relatief nieuwe branche waarvoor pas sinds augustus 2010 registratie in 
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en daarmee kinderopvangtoeslag 
geldt. Daarom voeren onze gegevens niet verder terug dan tot 2010. Dat jaar nemen we dan ook als 
startsituatie.  
 
In 2010 zijn er landelijk 30.000 gastouders geregistreerd. De reden dat sinds 2010 ook voor 
gastouderopvang kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden, was indertijd omdat er wachtlijsten 
waren in de kinderopvang. Doel was dat alle werkende ouders hun kind ergens konden laten 
opvangen, er was meer vraag dan aanbod. Hierop is ingespeeld door de gastouderopvang ook 
financieel aantrekkelijk te maken. Vanaf 2012 is de kinderopvangtoeslag aanzienlijk verminderd, 
waardoor de vraag naar kinderopvang sterk is afgenomen. De economische crisis speelt hierin ook 



een belangrijke rol. Want als bijvoorbeeld één van beide ouders zijn baan verliest, is er geen sprake 
meer van recht op kinderopvangtoeslag.  
 

Aanvragen voor nieuwe registraties voor alle vormen van kinderopvang op een rij: 

 startsituatie aantal nieuwe aanvragen 
vorm van kinderopvang 2010 2011 2012 2013 
gastouderopvang 146 24 17** 14 
kinderdagverblijf 18 1 1 0 
peuterspeelzaal 13 0 0 0 
buitenschoolse opvang 35 7 0 4 
 
**  11 aanvragen voor invoering van de leges (1 juli 2012) en 6 na invoering van de leges. 
 


