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Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van vragen van de fractie van Forza! in uw raadsvergadering d.d. 23 
februari 2012 over het heffen van leges voor gastouderonderzoeken in het kader van de 
Wet Kinderopvang en beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen heeft 
wethouder Nederstigt toegezegd u nader te informeren over de vraag of het heffen van 
leges een drempel zou kunnen vormen voor gastouders. De beantwoording van de vragen 
heeft enige tijd in beslag genomen, omdat er advies is gevraagd aan de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Wij hebben eerst gekeken of er sprake is van een remmende 
werking ten gevolge van het heffen van leges. 

Ten aanzien van de opvang kinderen merken wij het volgende op. De gemeente wil 
bevorderen dat ten aanzien van de opvang van kinderen goede voorzieningen worden 
geboden. Het is een persoonlijke keuze van de ouders voor welke vorm van opvang er 
wordt gekozen; een kleinschalige huiselijke omgeving of een grotere en meer commerciële 
kinderopvangvoorziening. 

Inzake de legesheffing heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar 
aanleiding van de vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld, onderzoek gedaan. In dit 
onderzoek is nagegaan of (hoge) leges voor gastouderbureaus negatief van invloed zijn 
geweest op het aantal registraties van gastouders in 2012. Dit is gedaan aan de hand van 
de beschikbare gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat het heffen van leges geen belemmering is gebleken voor het 
inschrijven van nieuwe gastouders in 2012. Uit navraag bij de regionale contactpersoon 
van Viaviela, een groot landelijk opererend gastouderbureau, is gebleken dat zij ook niet 
ervaart dat er sprake is van een belemmering. 
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Ook van Gastouderbureau Kroostopvang, het gastouderbureau welke eerder haar zorg 
heeft geuit over het de gevolgen van het heffen van de leges, hebben we - na een verzoek 
daartoe - geen cijfers ontvangen waaruit blijkt dat er sprake is van een stagnatie van het 
aantal inschrijvingen van gastouders. 

Gezien het uitgangspunt van kostendekkendheid zijn wij van mening dat de legeskosten 
redelijk zijn. In vergelijking met andere gemeenten is bovendien gebleken dat de hoogte 
van de leges die in Haarlemmermeer in rekening worden gebracht tot het gemiddelde 
behoren en derhalve niet onredelijk hoog zijn. 

Uit het bovenstaande concluderen wij dat ons niet is gebleken dat het heffen van leges 
remmend heeft gewerkt op het aantal inschrijvingen van gastouders. Wij zien vooralsnog 
dan ook geen reden om de tarieven te differentiëren. We zullen de ontwikkelingen evenwel 
blijven volgen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 




