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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

Financiën voor toezicht en handhaving kinderopvang vanaf 2019 en intensivering toezicht 

gastouders 

 

In vervolg op ons bericht van 20 september 2018 kunnen we jullie meedelen dat er naast de daarin 

reeds toegezegde € 10 miljoen extra voor toezicht en handhaving per 2020 nog € 3 miljoen wordt 

toegevoegd aan het Gemeentefonds. Van deze totaal € 13 mio is € 11.6 mio  het gevolg van de 

claim die VNG had ingediend om het gat in de financiën te dichten. Het ministerie van SZW, GGD 

GHOR Nederland en VNG willen graag een intensivering op het toezicht en de handhaving 

gastouderopvang. 

Hiervoor heeft het ministerie van SZW € 1.4 miljoen beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 

2018 zijn de eerste € 10 miljoen opgenomen. De overige € 3 miljoen extra voor toezicht en 

handhaving en intensivering gastouderopvang wordt in de meicirculaire 2019 opgenomen en komt 

per 2020 structureel beschikbaar. 

 

Aanleiding claim tekort 

 

Naar aanleiding van onder meer het Cebeonrapport uit 2015 zijn er gesprekken met SZW gevoerd 

over het tekort dat gemeenten hebben op de kosten voor toezicht en handhaving kinderopvang.  

 

Totstandkoming bedrag 

 

Wij hebben het tekort voor gemeenten geraamd op € 11.6 miljoen, zie de berekening in de bijlage. 

Die berekening is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 

•een uurtarief voor toezicht van € 101,22 (Het originele tarief van € 89.88 waar we in het verleden 

mee rekenden en al hanteerden vanaf 2012 hebben we met 6 jaar geïndexeerd.)  

•een urenverdeling over de risicoprofielen conform advies van GGD GHOR Nederland van 2015  

•de verdeling van de risicoprofielen over de locaties zoals die in 2018 is  

•de verdeling budget tussen toezicht en handhaving van 65-35, zoals ook Cebeon en eerder al 

KplusV in rapporten hanteert.  

 

2019 

 
In 2019 is er € 10 miljoen structureel beschikbaar gesteld, als gevolg van de nieuw her te verdelen 

Asschergelden. Van deze € 10 miljoen die in 2019 beschikbaar komt, is een gedeelte bedoeld voor 

de intensivering gastouderopvang.  

De overige € 3 miljoen extra komen per 2020 structureel beschikbaar.  

 

P&C cyclus 

 

De extra gelden zijn een gevolg van de afspraken rondom de herverdeling van de zogenoemde 

Asschergelden. Deze afspraken zijn in september 2018 tot stand gekomen. Lokale beleidskeuzes 

voor 2019 zijn al in maart 2018 gemaakt. Maar wij weten ook dat er lokaal wensen zijn om meer te 

doen aan inspecties voor gastouderopvang. Wij adviseren jullie dan ook als je nu al middelen 

beschikbaar hebt deze gericht in te zetten op de gastouderopvang.  
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Tevens adviseren wij jullie om bij de P&C cyclus voor 2020 wel rekening te houden met de extra 

middelen en hierover ook tijdig afspraken met de GGD te maken. 

 

Ons advies aan jullie 

 

Onze berekeningen, en daarmee ook de claim, zijn op macroniveau opgesteld. Lokaal kunnen die 

uitgangspunten anders liggen en daarmee tot meer of minder extra gelden leiden. Wij adviseren om 

als er middelen beschikbaar zijn deze gericht in te zetten voor een intensivering op de 

gastouderopvang.  

 

Wat kun je nu al doen voor intensivering gastouderopvang? 

 Je kunt de steekproef verhogen. Daarmee bereik je direct al meer voorzieningen voor 

gastouderopvang 

 Je kunt de inspectietijd per inspectie verhogen, zodat er meer tijd is om onderzoek op 

locatie uit te voeren en een beter beeld van de voorziening te vormen 

 Je zou ook bijvoorbeeld een thema-inspectie kunnen laten uitvoeren bij voorzieningen voor 

gastouderopvang. Hierdoor wordt een bepaald thema nader belicht. Dit kan wat 

uitgebreider, maar ook door een flitsactie, waarbij heel snel een heel beperkt, maar 

belangrijk aantal inspectie-items wordt getoetst. 

 Je zou een onderzoek na registratie kunnen doen bij (een aantal) voorzieningen voor 

gastouderopvang 

En lokaal zijn er mogelijk nog meer ideeën om de gelden in te zetten. Maak hierin een keuze 

waarbij lokaal/regionaal de extra middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden passend bij de 

lokale/regionale situatie. Dit kan betekenen dat er over het land verschillende keuzes gemaakt 

worden.  

 

Bespreek dit ook goed en tijdig met de GGD. Zij hebben uiteraard ook zicht op wat lokaal/regionaal 

de meest efficiënte inzet van de gelden kan zijn. En daarnaast moeten zij voor een gewenste 

uitbreiding wel de capaciteit hebben, zodat dit niet ten koste gaat van de overige inspecties. 

 

Hoe verder na dit nieuwsbericht? 

 

Met dit nieuwsbericht geven wij een eerste aanzet om te komen tot intensivering op het toezicht op 

de gastouderopvang. Maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet! 

 

Wat doen we nog meer? 

- Punt komt aan de orde in de presentatie op het regionaal overleg en kan daarmee hopelijk 

ook een agendapunt worden op dit overleg. Hiermee creëren wij enerzijds zicht op de 

ontwikkelingen op dit punt in het land (wat input kan zijn voor de te verzamelen best 

practices) en kunnen wij anderszins ook jullie vragen beantwoorden. 

- GGD GHOR Nederland en VNG KCHN zijn bezig om in februari een klankbordgroep bijeen 

te roepen om gezamenlijk met jullie te inventariseren wat de meest efficiënte manieren zijn 

om deze extra gelden te besteden.  



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3/3 

- Ook kunnen we met de klankbordgroep op een later moment in 2019 gaan verkennen 

welke keuzes er zoal lokaal/regionaal gemaakt worden. Dit alles om met en van elkaar te 

leren.  

- En we zullen met jullie best practices verzamelen en beschikbaar stellen via kennisnet en 

forum. 

 

 

Voorschoolse educatie 

 

Goed om te melden dat de gelden die voor voorschoolse educatie beschikbaar worden gesteld door 

een ander ministerie (namelijk OCW), losstaan van deze claim. Voor 2019 betreft dit € 1.45 miljoen. 

  

Voor meer informatie en de onderbouwing van de ingediende claim verwijzen wij naar  

het nieuwsbericht met bijlagen van 20 september 2018 

 


