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Onderwerp : Tarieven inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang. Voor de uitvoering van de toezichtstaken wijst het college de directeur van de
GGD aan als toezichthouder. De gemeente is eindverantwoordelijk.
Vanuit dit wettelijk kader voert de GGD vanaf het voorjaar 2010 inspecties uit voor gastouders
kinderopvang. Op basis van landelijke afspraken tussen de VNG en GGD Nederland is de ureninzet
per inspectie bepaald. Het Ministerie van VWS heeft daarnaast een inschatting gemaakt van het
aantal uit te voeren inspecties.
Er is sprake van een tweetal inspecties/toetsingskaders: A en B.
Voor toetsingskader A (documentenanalyse) is een ureninzet van 2 uur geraamd, en voor
toetsingskader B (huisbezoek/toets in de praktijk) 3 uur.
Dit tegen een landelijk gehanteerd tarief van circa € 90,- per uur.
Aangezien het een nieuwe taak betreft waren er nog geen ervaringsgegevens over de noodzakelijke
ureninzet en volume. De uitvoeringspraktijk tot nu toe in Twente laat zien dat toets A met een iets
mindere ureninzet kan worden uitgevoerd dan geraamd. Een landelijk totaalbeeld over deze inzet is er
tot nu toe nog niet. Een eerste verkenning duidt in de richting dat de situatie in Twente ook elders op
eenzelfde manier wordt ervaren.
Naast de lagere ureninzet per inspectie is van belang dat substantieel meer inspecties hebben
plaatsgevonden dan oorspronkelijk door VWS geraamd. De ‘vaste kosten’ van het tarief zijn daardoor
verhoudingsgewijs lager dan de oorspronkelijke aanname. Deze constatering brengt met zich mee
dat:
a. op basis van de ervaringscijfers tot nu toe bezien moet worden of het huidige tarief gehandhaafd
moet blijven.
b. gemeenten die inspecties uit hebben laten voeren feitelijk meer betaald hebben dan de werkelijke
kosten.
Ad. a
Aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid (PG) is op 10 februari 2011 voorgelegd te komen tot
een bijstelling van het voor deze inspectie geldende tarief, zodat dit meer in overeenstemming is met
de hiermee gepaard gaande kosten. Besluitvorming door de bestuurscommissie vindt naar
verwachting plaats op 7 april 2011.
Ad. b
Het tweede vraagstuk betreft de wijze van afwikkeling (feitelijk terugbetaling) van het ontstane saldo
tussen in 2010 reeds betaalde tarieven en de feitelijke kosten. Dit saldo bedraagt circa € 350.000,--.
Op basis van de huidige financiële kaders vloeien deze middelen op basis van inwoneraantallen via
de jaarrekening terug naar gemeenten. Dit leidt in onze optiek tot niet gewenste herverdelingseffecten
omdat niet elke gemeente naar verhouding hetzelfde aantal inspecties heeft laten uitvoeren.
Voor de inmiddels door gemeenten betaalde inspecties zou het voor de hand liggen om de ‘teveel in
rekening gebrachte uren’ op basis van het aantal uitgevoerde inspecties terug te laten vloeien naar de
gemeenten. Om die reden is aan de bestuurscommissie PG voorgesteld u, onder voorbehoud van
besluitvorming door de bestuurscommissie op 10 februari 2011, te adviseren om in te stemmen met
het principe dat in deze situatie een andere verrekeningssystematiek dan verrekening op
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inwoneraantallen gewenst is. De bestuurscommissie PG zal, indien u met het principe instemt,
bevorderen dat een voorstel hiertoe in de regioraad op 11 mei 2011 aan u wordt voorgelegd.
Aangezien het positieve resultaat betrekking heeft op het kalenderjaar 2010, en dit boekjaar inmiddels
is afgesloten, is vooruitlopend op de besluitvorming het saldo vooralsnog buiten de financiële
afwikkeling van het boekjaar 2010 gehouden.
Het te ontwikkelen voorstel zou ons inziens een eerste aanzet kunnen zijn voor het onderzoeken van
mogelijkheden tot vraagafhankelijke financiering van producten en diensten. Dit in de lijn van de
voorgestelde aanpak om te komen tot herijking van de financieringsstructuur. Hierover wordt een
separaat voorstel aan u voorgelegd.
Onder voorbehoud van besluitvorming door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid op 10
februari 2011.
Voorstel
1. Overnemen van het advies van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid dat voor het
in 2010 opgebouwde positieve saldo voor de uitvoering van inspecties gastouders op basis van de
Wet kinderopvang van circa € 350.000,-- in principe een afwijkend financieel kader zou moeten
gelden dan de gebruikelijke verrekening op basis van inwoneraantallen.
2. Instemmen met het voorstel van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid u in uw vergadering
van 11 mei 2011 ter besluitvorming een voorstel voor te leggen voor deze andere
verrekeningssystematiek.
3. Te besluiten om in afwachting van deze besluitvorming het huidige financiële saldo van deze
inspecties voorshands in de rekening 2010 op nul te laten lopen.

Enschede, 24 januari 2011
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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