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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Inleiding/aanleiding 
In juni 2014 hebben de landelijke gastouderbureau’s ViaViela BV en 4Kids BV, waarbij ook 
gastouders in Albrandswaard aangesloten zijn, in een brief aan uw raad verzocht de leges die de 
gemeente heft in het kader van kinderopvang te verlagen of helemaal te stoppen met het heffen van 
leges kinderopvang. In deze brief schetsen wij u kort de stand van zaken rond de Leges 
Kinderopvang. 
 
Stand van zaken leges kinderopvang 
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en laat de inspecties op deze 
kwaliteit uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Een deel van de inspecties en de daaraan 
verbonden kosten vormen een onderdeel van het basistakenpakket dat de gemeente van de GGD 
afneemt en een deel wordt ingekocht als plusproduct bij de GGD.  
De totale kosten van de inspecties komen voor rekening van de gemeente. Het betreft naast de 
inkoop bij de GGD ook de personele en administratieve kosten van de gemeente zelf met betrekking 
tot de registraties van gemeentelijke kinderopvangvoorzieningen in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang. 
Het gemeentefonds is enkele jaren geleden structureel opgehoogd met een bedrag voor toezicht en 
handhaving kinderopvang. Dit budget is toereikend voor de verplichte (jaarlijkse) inspecties van de 
GGD bij bestaande kinderopvangvoorzieningen.  
 
In 2013 heeft uw raad besloten de legesverordening uit te breiden met de Leges Kinderopvang. 
Gemeenten die diensten aan een bepaalde groep burgers of bedrijven verlenen mogen de kosten 
voor deze diensten omslaan over de leden van deze groep. Dit kan gebeuren via legesheffing. Heffing 
van leges is mogelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gaan exploiteren van 
een kindercentrum (dag- en/of buitenschoolse opvang), gastouderbureau of het bieden van 
gastouderopvang. 
Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de leges. Bij de bepaling van de leges in 
Albrandswaard is destijds kostendekkendheid als uitgangspunt gekozen. In het legestarief zijn alleen 
de onderzoekskosten van de GGD voor een nieuwe aanvraag, die vooraf gaan aan de registratie, 
opgenomen. Toezicht- of inspectiekosten na registratie kunnen niet verhaald worden via legesheffing, 
de wetgever beschouwt deze als algemene bestuurskosten. 
 
De vastgestelde tarieven variëren afhankelijk van de situatie en zijn doorgaans eenmalig. Het tarief 
voor 2014 is € 551,- voor gastouders via een gastouderbureau bij een nieuwe aanvraag. Bij een 
verbouwing van een kindercentrum is dit € 957,- en € 2.449,- voor een kindercentrum of 
gastouderbureau bij onderzoek voor de aanvang van exploitatie of verhuizing. Bij een wijziging van de 
voorziening waarbij onderzoek door de GGD benodigd is, is de hoogte van het tarief gerelateerd aan 
het door de GGD bepaalde risicoprofiel. Is dat profiel bijvoorbeeld groen dan is het tarief € 670,-. Is dat 
rood en dient er intensiever en mogelijk meerdere keren geïnspecteerd te worden dan wordt € 2.815,- 
in rekening gebracht. Ook worden er kosten in rekening gebracht indien een gastouder geen opvang 
meer verzorgt en dit door nalatigheid niet is doorgegeven aan de gemeente waardoor er onnodig 
inspectiekosten gemaakt zijn (€ 381,-). 
 
 



 
Ontwikkelingen 
Landelijk neemt het aantal gastouders, maar ook de totale vraag naar kinderopvang, af. Ook in 
Albrandswaard is deze trend waarneembaar. De oorzaak hiervan lijkt niet eenduidig. Mogelijk vormt  
het moeten betalen van leges een financiële drempel voor gastouders. Andere ontwikkelingen die 
zeker van invloed zijn, zijn de economische situatie van de afgelopen jaren met een toenemende 
werkloosheid en een verminderde koopkracht voor veel burgers én de bezuinigingen in de 
kinderopvang waaronder een verlaging van de belastingtoeslag kinderopvang.  
 
 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 




