
 

 

 

 

 

Haaksbergen, 19 mei 2015 

 

Per email aan: raadsgriffie@hengelo.nl  

 

Gemeente Hengelo 

College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 18 

7550 AA  HENGELO 

 

Betreft: Bezuinigingsvoorstel 2.1.9. binnen het domein Kinderopvang 

 

 

Geachte leden van het college, 

 

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

 

Bezuinigingsvoorstel 2.1.9. binnen het domein Kinderopvang 

 

De gemeente Hengelo is middels het bezuinigingsvoorstel voor de periode 2016 – 2019 met 

nummer 2.1.9. voornemens om leges te gaan heffen binnen het domein Kinderopvang voor het 

registreren van een opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

(hierna: LRKP). Daarnaast worden er leges geheven voor verhuizingen van locaties of een 

verhuizing van gastouders en/of vraagouders. Deze leges zullen gaan zorgen voor hoge kosten 

bij kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die een nieuwe vestiging voor 

kinderopvang of gastouderopvang willen starten of indien er sprake is van een verhuizing van 

een locatie. Ook onze organisatie zal worden geconfronteerd met deze hoge kosten voor leges.  

In het betreffende bezuinigingsvoorstel worden de volgende leges voorgesteld voor het 

registreren van een opvanglocatie in het LRKP: 

- € 884 voor het registreren van een locatie voor dag- en buitenschoolse opvang 

- € 741 voor het registreren van een locatie voor gastouderopvang 

Omvang leges gastouderopvang en vergelijking 

 

Onze organisatie heeft met enige verbazing kennis genomen van deze voorgestelde leges. Niet 

eens zozeer ten aanzien van het voorstel om leges te gaan heffen als wel ten aanzien van de 

hoogte van de voorgestelde bedragen, met name ten aanzien van het registreren van een 

locatie voor gastouderopvang. Ter vergelijking is hieronder een overzicht opgenomen met leges 

voor het registreren van een locatie voor gastouderopvang in het LRKP in andere gemeenten in 

de regio: 

 
Gemeente   Leges registreren locatie gastouderopvang 

Amersfoort   € 164,82 

Doetinchem   € 102,85 



 

 

 

 

 

Hardenberg   € 200,00 

Hellendoorn   € 226,20 

Hoogeveen   €   79,60 

Ommen   € 100,00 

Raalte    € 200,00 

Rijssen-Holten  € 125,00 

Twenterand   € 236,30 

Zwolle    €   76,20 

 

Het in bezuinigingsvoorstel 2.1.9. voorgestelde bedrag aan leges voor het registreren van een 

locatie voor gastouderopvang in het LRKP ad € 741,00 staat in schril contrast met de in deze 

‘collega’ gemeenten geheven leges. Daarnaast is het nog steeds zo dat de meerderheid van de 

gemeenten in Twente in het geheel geen leges heffen binnen het domein Kinderopvang. 

 

Negatieve gevolgen invoering leges – algemeen 

 

De voorgestelde leges zijn forse kosten voor kinderopvangorganisaties, zeker nu in deze 

economisch zware tijden binnen de sector Kinderopvang. Gemeentelijke leges op het gebied 

van kinderopvang zorgen niet alleen voor hoge kosten, die problemen geven voor de 

bedrijfsvoering. Met de legesheffing wordt geen recht gedaan aan de geest van de Wet 

kinderopvang: ouders moeten keuzevrijheid hebben en kinderopvangorganisaties moeten de 

vrijheid hebben om te ondernemen. Gemeentelijke leges zorgen juist voor een rem op het 

openen van nieuwe vestigingen voor dag- of buitenschoolse opvang en op het starten van 

gastouders met gastouderopvang. 

 

Daarnaast ontvangen gemeenten voor hun toezichts- en handhavingstaken op het gebied van 

kinderopvang een vergoeding vanuit het gemeentefonds van circa € 25 miljoen op jaarbasis. De 

te heffen leges, in combinatie met deze bijdrage vanuit de Rijksoverheid, zouden moeten 

leiden tot een kostendekkende exploitatie – maar niet meer dan dat. Het is goed als 

gemeenten transparant zijn over de kosten die zij maken voor toezicht en handhaving rondom 

kinderopvang. Wij verzoeken u dan ook om de kosten die de gemeente maakt voor het toezicht 

en handhaving en de inkomsten daarvoor uit het gemeentefonds en de (verwachte) inkomsten 

uit de legesheffing openbaar te maken. 

 

Negatieve gevolgen invoering leges – specifiek betreffende gastouderopvang 

 

Waarom zijn de voorgestelde leges, in het bijzonder voor het registreren van een locatie voor 

gastouderopvang, fors en wat zijn hiervan de negatieve effecten: 

- Gastouderopvang is een zeer kleinschalige vorm van Kinderopvang. Gemiddeld heeft een 

gastouder slechts vier kindjes per week in de opvang1. De voorgestelde leges zijn in 

relatie tot het gemiddeld inkomen van een gastouder daarom zeer fors. 

                                                           
1 ‘Gastouder in beeld’, Kohnstamm Instituut, november 2014 



 

 

 

 

- Veel vraagouders maken gebruik van een gastouder aan huis. Bijvoorbeeld gezien de 

omvang van het gezin, de specifieke zorgvraag van de kinderen of de afwijkende  

werktijden van ouders. In deze situaties is het vaak moeilijk voor ouders om passende 

opvang te vinden binnen de reguliere kinderdagverblijven. Ook voor het registreren van 

een gastouder op het adres van deze vraagouders zullen de leges in rekening worden 

gebracht. Aangezien deze gastouder op deze locatie alleen opvang kan bieden aan de 

kinderen uit het betreffende gezin staat de omvang van de leges niet in verhouding tot 

het inkomen van de gastouder. 

 

- Veel vraagouders maken gebruik van gastouderopvang bij een gastouder aan huis omdat 

zij niet of moeilijk terecht kunnen binnen de reguliere kinderdagverblijven. Redenen 

hiervoor kunnen legio zijn, als voorbeeld kunnen wij noemen: 

o kinderen met specifieke zorgvragen die veel behoefte hebben aan een rustige en 

kleinschalige omgeving met veel persoonlijke aandacht en begeleiding; 

o daar waar het gaat om alleenstaande ouders of ouders die beide onregelmatig 

werken op afwijkende tijden (avond-, nacht- of weekenddiensten) of zeer vroeg 

in de ochtend moeten aanvangen op hun werkzaamheden; 

o vraagouders die wonen in kleine dorpen, waar de toegang tot kinderopvang de 

laatste jaren sterk is teruggelopen, zijn aangewezen op gastouderopvang; 

o indien sprake is van prematuur geboren baby’s dan wordt door artsen, zeker 

gedurende de eerste maanden, met klem geadviseerd om te kiezen voor 

gastouderopvang. 

 

- Veel pedagogisch medewerkers zijn de laatste jaren werkloos geworden als gevolg van 

de vele reorganisaties en faillissementen binnen de sector Kinderopvang. Veel van deze 

mensen vinden, door hun grote passie voor kinderen en kinderopvang, hun weg naar het 

gastouderschap. Op deze wijze wordt enerzijds de beschikbaarheid van goede 

kinderopvang binnen de regio gewaarborgd, anderzijds kunnen deze mensen weer 

voorzien in hun eigen inkomen en hoeven zij geen aanspraak te maken op sociale 

voorzieningen zoals de Werkloosheidswet of de Bijstandswet. 

De voorgestelde leges zullen een verstorende werking hebben op de markt omdat deze naar 

onze mening er toe zullen leiden dat er minder locaties voor gastouderopvang zullen worden 

geregistreerd, zowel daar waar het gaat om gastouderopvang bij de gastouder thuis en (zeker) 

daar waar het gaat om gastouderopvang bij de vraagouders aan huis. Zoals hiervoor is benoemd 

zal dit betekenen dat de toegang tot kinderopvang in algemene zin zal verminderen en dat in 

het bijzonder die vraagouders en kinderen met specifieke opvangbehoeften daarvan de dupe 

zullen worden. 

 

Kinderopvang heeft toegevoegde waarde voor kinderen, zoals het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen en bestrijding van eventuele achterstanden. Meer ruimte voor 

kinderopvang door het stopzetten of sterk in omvang beperken van de legesheffing betekent 

meer ruimte voor de ontwikkeling van kinderen. 

  



 

 

 

 

 

Wij willen het college dan ook met klem verzoeken om ‘het paard niet achter de wagen te 

spannen’ en de legesheffing op het gebied van kinderopvang te stoppen of de omvang van leges 

sterk te beperken en in lijn te brengen met de ‘collega’ gemeenten in de regio. Hierdoor kunnen 

kinderopvangorganisaties geld besteden aan hun kerntaak: zorgen voor kwalitatief goede en in 

alle situaties passende kinderopvang in uw gemeente. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gastouderbureau Snoesje 

 

 

 

 

 

R.S.P. (Roel) van Leeuwen   P.M.M. (Patricia) Schoppers 

Bestuurder     Bestuurder 


