
 
Van: Maura v Dijk 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 18:03 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Re: Inspreken commissie Bestuur donderdag 7 januari 
 

Beste Griffiebureau,  
 
Volgens onderstaande email, heb ik ingesproken bij de commissie Bestuur op 
donderdag 14 januari 2021 over gastouderschap.  
 
Klik hier voor de opname van mijn 
aandeel: https://www.youtube.com/watch?v=xgf1q1CvOlM  
 
Tijdens de vergadering is mij gevraagd om een verslag na te sturen gericht aan het 
Commissie Bestuur. Hierbij mijn verslag.  
 
___________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Beste leden van het Commissie bestuur, 
 
Ik ben Maura van Dijk en ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam als leerkracht 
basisonderwijs in Haarlem. Sinds afgelopen augustus ben ik ook moeder 
geworden van onze eerste dochter Amaia.  
 
Zoals veel jonge ouders, liep ik tegen het probleem 'kinderopvang' aan - om zo 
weer aan het werk te kunnen. De wachtlijsten voor kinderdagverblijven zijn 
lang en er was nipt 1 gastouder beschikbaar voor onze dagen.  
 
Vanwege dit tekort overweeg ik nu om ook zelf gastouder te worden - op de 
dagen dat ik niet voor de klas sta. Ik ben bekwaam, gemotiveerd en kan op 
deze manier tegelijkertijd ook voor mijn eigen dochter zorgen.  
 
Naast een geschikt diploma, een EHBO-diploma en een bewijs van goed 
gedrag, moet ons huis worden gekeurd door de GGD. Ook moet ik worden 
ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang - zodat vraagouders 
recht hebben op Kinderopvangtoeslag.  
 
Dit kost in de gemeente Haarlem 796 euro.  
 
"Veel beginnende gastouders haken door de hoge kosten af, omdat ze dit bedrag 
niet kunnen betalen. Gastouderbureaus zien een daling in de inschrijvingen van 
nieuwe gastouders en kunnen daardoor moeilijk aan de vraag van gastouders 
voldoen. 
Het geld wordt onder andere gebruikt voor de woning inspectie door de GGD en de 
administratieve afhandeling voor het definitief maken van de inschrijving. Het 
vreemde is dat de hoogte van de leges enorm verschillen. Sommige gemeentes 
vragen helemaal niets, andere gemeentes dik 700 euro." (Bron: Radar 11.02.2013 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/gastouderleges/) 

https://www.youtube.com/watch?v=xgf1q1CvOlM
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/gastouderleges/


Legeskosten in omringende gemeenten: 

• Velsen 370 euro 

• Haarlemmerliede en Spaarnwoude 348,80 euro 
• Haarlemmermeer 606,88 
• Heemstede 0 euro 
• Bloemendaal 355,75 
• Amsterdam: alle stadsdelen 478,- 

(Bron: https://www.mijngastouderopvang.nl/leges-gastouder-landelijk-register-
kinderopvang/) 

 

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang 
gastouderopvang - Gastouderbureau 
MijnGastouderopvang biedt erkende kinderopvang 
Sommige gemeenten brengen leges in rekening 
wanneer een aanvraag wordt ingediend, omdat 
ook het werk van de gemeente en de GGD geld 
kost. Daarom vindt u hieronder het overzicht Leges 
gastouder Landelijk Register Kinderopvang 
().Deze kosten worden in principe door het 
gastouderbureau doorbelast aan degene op wiens 
adres de opvang zal plaatsvinden. 
www.mijngastouderopvang.nl 

 

Mijn vragen aan de gemeente Haarlem:  

• Waar gaat de 807 euro precies naartoe die ik als beginnende gastouder 
betaal?  

• Waar gaat het geld van de overheid naartoe wat elke gemeente krijgt om 
(een deel van) de leges te betalen? 

• Hoe hoog zijn de werkelijke kosten die de gemeente kwijt is wanneer een 
nieuwe gastouder zich aanmeldt en waar bestaat dit uit? Hoeveel geld 
gaat er naar de GGD? Hoeveel geld gaat er naar het aanmelden bij het 
Landelijk Register Kinderopvang?  

• Waarom kost het in andere gemeenten minder geld om te starten als 
gastouder?  

• Waarom is het bedrag - wat gemeenten van de overheid krijgen - niet 
geoormerkt?  

 

Ik heb de gemeente in een email gevraagd waarom deze kosten zo hoog zijn. 
De gemeente antwoordt hierop het volgende:  

"Geachte mevrouw Van Dijk, 
  
Bij de gemeentelijke organisatie ligt de opdracht om zoveel als mogelijk 
kostendekkend te werken. Dat wil zeggen: de kosten van inzet van de ambtenaar om 
de vergunning te maken worden zoveel mogelijk gedekt door de legesopbrengsten. 

https://www.mijngastouderopvang.nl/leges-gastouder-landelijk-register-kinderopvang/
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Ook brengt de GGD kosten in rekening voor het uitvoeren van de verplichte inspectie 
vóór aanvang van exploitatie. De kosten van de ambtelijke inzet voor het maken van 
het besluit en de administratieve handelingen voor het registreren van de 
gastoudervoorziening, tezamen met de nota van de GGD vormen de grondslag voor 
de hoogte van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot 
registratie in het landelijk register. 
  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving" 
 
 
 

Op mijn volgende email heb ik helaas geen antwoord meer ontvangen:  
 

"Wed 12/16/2020 1:44 PM  
  

  
  

To:   

 

Beste heer van Everdingen, 
 
Dank u wel voor uw antwoord.  
 
Toch heb ik nog een aantal vragen.  
 
Ik weet dat de overheid geld geeft aan gemeenten om deze leges te betalen. 800 
euro is een hoop geld voor iemand die besluit gastouder te worden. Waar gaat dit 
geld dan naar toe? Het is niet geoormerkt, dus de gemeente mag zelf kiezen waar ze 
dit aan uitgeeft. Maar waarom doet de gemeente Haarlem dit? En hoe kan het dat 
andere gemeenten hier geen kosten voor in rekening brengen?  
 
Dus hierbij mijn vragen: 

• Waarom wordt in Haarlem het gehele bedrag doorberekend aan de 
toekomstige gastouder? Het wordt op deze manier erg ontmoedigd om 
gastouder te worden. Terwijl er zo ontzettend veel vraag is naar 
kinderopvang.  

• Wie heeft dit besluit gemaakt? Wellicht kan er nog een keer naar gekeken 
worden en het besluit worden herzien.  

• Wanneer is dit besloten. Misschien is dit lang geleden besloten en kan er 
nogmaals naar gekeken worden - en het besluit worden herzien.  

• Ik lees bij een andere gemeente dat er een verkorte inspectie mogelijk is. Ons 
appartement is 72 vierkante meter groot. Ik kan me voorstellen dat dit minder 
tijd kost dan een groter pand. Ook zal er een voorinspectie plaatsvinden door 



het gastouderbureau waar ik bij aangesloten zit. Dus praktisch alle punten 
zullen al in orde zijn zodra de GGD komt.  

Ik hoop graag weer van u te horen. 
 
Vriendelijke groet, 
Maura van Dijk 
 
 
Ik heb contact gehad met de ombudsman en verschillende gastouderbureaus 
waaronder ViaViela. Zij geven aan dat er per week ongeveer 20 nieuwe 
aanvragen van nieuwe vraagouders binnenkomen. Dit bureau heeft 24 
gastouders werkzaam in Haarlem. Er is nog steeds een tekort. Ongeveer 75% 
van de potentiële gastouders haakt af vanwege het hoge startbedrag van 796 
euro. Logischerwijs neemt hierdoor het aantal gastouders in Haarlem af.  
 
 

Wanneer de legeskosten worden verlaagd in Haarlem:  

• komt er meer werkgelegenheid in Haarlem 
• worden de kosten voor kinderopvang lager - i.t.t. kinderdagverblijven 

• zeker nu tijdens de lock-down: 
o maken meer mensen met een cruciaal beroep gebruik van 

gastouderopvang vanwege: 
▪ flexibiliteit 
▪ kleinschaligheid 

• maken meer ouders gebruik van gastouderopvang 
o wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (uit 

wetenschappelijk onderzoek gebleken) 

▪ de sociaal emotionele ontwikkeling verloopt beter t.o.v. 
grootschalige kinderdagverblijven 

▪ kwaliteit van educatieve ontwikkeling ligt landelijk gezien op 
een hoger niveau 

• zou het Haarlem sieren. In Amsterdam zijn ze ook in de gastouderopvang 
aan het investeren.  

• komt er meer geld binnen voor de gemeente Haarlem. Want vaker 200 of 
400 euro ontvangen tegenover 800 euro bijna nooit, dat brengt geld in 
het laatje. 
 

• Tenslotte wordt Haarlem minstens één hele leuke nieuwe gastouder 
rijker.  

2 artikelen geschreven n.a.v. mijn inspreken tijdens de vergadering Commissie 
Bestuur Gemeente Haarlem: 
 

Artikel van Brancheorganisatie Gastouders Nysa:  
https://www.stichtingnysa.nl/leges-gastouderopvang-
gemeenten/?fbclid=IwAR2YDyOgONT1UDTKKxM2ya_HOoAkoRjYgDKGPzOX04LL
36uc5EYsEavMbUQ 
 

https://www.stichtingnysa.nl/leges-gastouderopvang-gemeenten/?fbclid=IwAR2YDyOgONT1UDTKKxM2ya_HOoAkoRjYgDKGPzOX04LL36uc5EYsEavMbUQ
https://www.stichtingnysa.nl/leges-gastouderopvang-gemeenten/?fbclid=IwAR2YDyOgONT1UDTKKxM2ya_HOoAkoRjYgDKGPzOX04LL36uc5EYsEavMbUQ
https://www.stichtingnysa.nl/leges-gastouderopvang-gemeenten/?fbclid=IwAR2YDyOgONT1UDTKKxM2ya_HOoAkoRjYgDKGPzOX04LL36uc5EYsEavMbUQ


Artikel Kinderopvang Totaal:  
https://www.kinderopvangtotaal.nl/haal-financiele-belemmering-om-gastouder-te-
worden-weg/?fbclid=IwAR3V7_9U-
XGUKXokbLl3Z8b9sHGXrqWr4X4gqA5wzWd6UFd_l2LPxcoCL0Q 

 

 

Gastouderleges - Radar - het 

consumentenprogramma 

van AVROTROS 
Zo’n tachtig gemeentes in Nederland 

heffen leges voor het in behandeling 

nemen en registreren van 

gastouderopvang in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze 

leges worden doorberekend aan de 

startende gastouder en kunnen in 

sommige gevallen oplopen tot zo’n 750 

euro. 

radar.avrotros.nl 

 

Hopelijk kunt u ervoor zorgen dat het bij de juister partijen terecht komt.  
 
Wanneer en van wie krijgt ik de informatie/ antwoorden?  
 
Graag hoor ik van u of de desbetreffende partij.  
 
Vriendelijke groet, 
Maura van Dijk 
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