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*Z00E4226FA1* 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De legeskosten kinderopvang 2014 halveren voor alle vormen van kinderopvang. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In de werksessie van 26 november jl. is een amendement aangenomen om de leges voor aanvragen 
voor gastouderopvang te halveren. Dit amendement geldt niet voor andere vormen van kinderopvang 
(peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang).  
 
Inmiddels is sprake van meerdere verzoeken om vermindering en stopzetting van de leges voor  alle 
vormen van kinderopvang. Dit maakt het wenselijk dat de raad zich vóór 1 januari 2014 ook over 
deze verzoeken uitspreekt. 
 
Halvering van de leges is in strijd met het eerdere besluit van de raad van 3 juli 2012 dat leges 
kostendekkend en gedekt moeten zijn en heeft geen inhoudelijke gronden. Daarnaast leidt dit 
onderscheid tot ongewenste effecten.  
 
Om gevolg te geven aan het amendement en om de ongelijkheid op te heffen, wordt als 
pragmatische oplossing voorgesteld om de via het amendement ingezette koers van halvering van de 
leges voor 2014 uit te breiden naar alle vormen van kinderopvang. 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Amendement 
2.  Beantwoording vragen naar aanleiding van het amendement 
3. Lijst met legestarieven van gemeenten die leges heffen 
4. Wijziging leges kinderopvang Stichtse Vecht 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Wijziging leges kinderopvang 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2013 
 
Werksessie 
n.v.t. 

Portefeuillehouder 
P. de Groene eur ing 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
sanne.cocx@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/28895-VB/13/03555 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Eerlijke marktwerking in de kinderopvang en aansluiting op de landelijke ontwikkelingen.  
 
Argumenten 
1. Gelijkheid 

a. Alle vormen van kinderopvang (gastouderopvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 
buitenschoolse opvang) hebben hun meerwaarde en dezelfde functie: ouders in staat stellen om 
te werken en tegelijkertijd hun kind(eren) goed verzorgd achter te laten. Ouders zijn vrij in de 
keuze voor de vorm van opvang. 

 
b. De tendens is dat er in 2012 en 2013 in absolute aantallen veel meer nieuwe aanvragen voor 

gastouderopvang zijn binnengekomen dan voor andere vormen van kinderopvang (zie bijlage 2).  
De in het amendement (zie bijlage 1) veronderstelde belemmering voor het aanbieden van 
gastouderopvang lijkt dan ook niet juist.  

 
c. Waar andere vormen van kinderopvang onder meer vastzitten aan hogere lasten omdat ze aan 

hogere kwaliteitseisen moeten voldoen, worden de legeskosten voor de in de regel aanzienlijk 
goedkopere en kwalitatief minder goede gastouderopvang verlaagd. Andere vormen van opvang 
komen hierdoor nog meer mee onder druk te staan. Door de toch al lagere leges te halveren 
enkel voor gastouderopvang, verstoren we de marktwerking. Dit kan ertoe leiden dat ouders juist 
niet meer de keuze voor welke vorm van opvang dan ook hebben. 

 
2. Onjuiste beeldvorming 

a. De leges voor een aanvraag voor gastouderopvang worden in rekening gebracht bij de 
aanvragende partij, het gastouderbureau. Voor een gastouderbureau zijn de legeskosten als 
bedrijfskosten aan te merken en daarmee aftrekposten voor de fiscale winst. 

 
b.  De leges voor aanvragen voor gastouderopvang zijn in 2013 € 762,- en voor overige vormen € 

2004,-. Voor gastouderopvang gelden minder kwaliteitseisen, waardoor de inspectie en de 
ambtelijke afhandeling minder tijd vergen. 

 
c.  De legeskosten hoeven niet of niet geheel voor rekening van de gastouder te komen. Een 

gastouder kan zelf kiezen met welk gastouderbureau hij een bemiddelingsrelatie aangaat. 
Sommige gastouderbureaus betalen een deel van de legeskosten. Zij verdienen immers aan de 
inzet van hun gastouders. Vraagouders betalen in de regel per maand een bedrag per kind aan 
het gastouderbureau voor de bemiddeling; dit bedrag komt volledig ten goede aan het 
gastouderbureau. Daarnaast betalen gastouders vaak zelf ook voor de bemiddeling; meestal is 
dat een deel van hun uurprijs. 

 
d.  In de praktijk zien we vaak dat gastouderbureaus (een deel van) de legeskosten voor hun 

rekening nemen of anderszins een regeling treffen, omdat zijzelf verdienen aan de activiteiten 
van de gastouders. Het is dus niet zo dat de rekening bij de gastouders wordt neergelegd, dat 
kan een keuze zijn van een gastouderbureau waar de gastouder zelf ook nog een keuze in 
heeft.   

 
3. Sluit aan op de landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen 

a.  De landelijke ontwikkeling is dat vanaf 2016 het niveau van de peuterspeelzalen gelijk moet zijn 
aan dat van de kinderdagverblijven. Idee hierachter is dat elk kind dezelfde kwaliteit 
kinderopvang verdient. Alleen in deze vormen van opvang kunnen wij tegemoetkomen aan onze 
wettelijke taak om doelgroepkinderen (met een (risico op een) (taal)onderwijsachterstand) 
Voorschoolse Educatie (VVE) te bieden; er moet sprake zijn van een diverse groep van kinderen 
van 2-4 jaar en twee daartoe getrainde leidsters. VVE in de gastouderopvang is niet mogelijk; 
doelgroepkinderen die ondanks de inspanningen van het consultatiebureau om ze toe te leiden 
naar een VVE-plek, toch in de gastouderopvang terechtkomen (ouders kiezen hier in de regel 
vaak voor omdat dit goedkoper is), betekenen voor ons een negatieve score. Daarom is het des 
te meer wenselijk om de gastouderbranche niet extra te bevoordelen. Dan zouden we een vorm 
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van kinderopvang die ook een winstoogmerk heeft, maar die in de regel qua kwaliteit minder te 
bieden heeft dan het niveau dat het rijk voorstaat, bevoordelen.  

 
b.  Er zijn steeds meer gemeenten die leges heffen voor aanvragen voor registratie. Er zijn in 2013 

zo’n 80 tot 90 gemeenten waarvan bekend is dat zij leges heffen, daarnaast zijn er nog vele 
bezig om de leges in te voeren. In de regio betreft het o.m. Amersfoort, Baarn, De Bilt, Leusden, 
Soest, Woudenberg en De Ronde Venen. Woerden is in overweging. Weesp vraagt € 545 voor 
een aanvraag voor gastouderopvang.  

 Veel gemeenten heffen aanzienlijk lagere leges dan Stichtse Vecht, en dat geldt dan voor alle 
vormen van kinderopvang Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat daar niet de opdracht 
is gegeven om kostendekkend te werken (zie bijlage 3).   

 
Kanttekeningen 
De halvering van de legeskosten kan leiden tot meer aanvragen voor gastouderopvang. Meer registraties 
betekent meer jaarlijks terugkerende inspecties. De kosten van de inspecties na de registratie kunnen niet 
verhaald worden op de kinderopvang. Op basis van de gegevens uit voorgaande jaren (zie bijlage  2) is er 
geen reden om aan te nemen dat overige vormen van kinderopvang zullen aantrekken.  
 
Communicatie 
Als het voorstel wordt aangenomen, zal de legesverordening hierop aangepast worden. De 
legesverordening is openbaar via www.overheid.nl. 
 
Financiën en risico’s 
Halvering van de leges in 2014 ten opzichte van het bedrag in 2013 betekent dat we niet meer 
kostendekkend werken. Elke nieuwe aanvraag voor gastouderopvang kost de gemeente eenmalig € 381 
en elke nieuwe aanvraag voor overige vormen van kinderopvang € 1002. Daarnaast komen de kosten van 
de daarop volgende verplichte  jaarlijkse inspecties voor rekening van de gemeente.    
 
Gezien de tendens van voorgaande jaren kan door de halvering van de leges de gastouderopvang iets 
aantrekken, maar is het niet waarschijnlijk dat dit ook gaat gelden voor overige vormen van kinderopvang. 
 
Uitgaande van de gemiddelden over 2011 tot en met 2013 betekent een besluit tot halvering van de leges 
voor alle vormen van kinderopvang dat er zo’n € 4.000 minder binnenkomt aan leges voor kinderopvang. 
Dit komt bovenop de verminderde legesinkomsten voor gastouderopvang (zo’n € 6.900 minder) waartoe 
op 27 november jl. besloten is. Deze lagere opbrengst komt ten laste van het budget voor toezicht en 
handhaving kinderopvang. 
 
 
13 december 2013 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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