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: 2014001/MS
: stop gemeentelijke legesheffing kinderopvang

Geachte raad,
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Sinds enige tijd worden in de gemeente Beemster leges geheven voor de kinderopvang.
Deze leges moeten betaald worden wanneer gastouderbureaus een nieuwe gastouder
willen aanmelden of een verhuizing van een opvangadres willen doorgeven. Onze
organisatie bemiddelt tussen ouders en gastouders. U kunt zich voorstellen dat dit vele
mutaties met zich meebrengt.
In uw gemeente worden legeskosten geheven a 383 euro per mutatie/voorziening van
een gastouder. Dit zijn forse kosten voor gastouders en/of kinderopvangorganisaties,
zeker in deze economisch zware tijden.
Gemeentelijke leges op het gebied van kinderopvang zorgen niet alleen voor hoge
kosten, die problemen geven voor de bedrijfsvoering. Met de legesheffing wordt geen
recht gedaan aan de geest van de Wet kinderopvang: ouders moeten keuzevrijheid
hebben en kinderopvangorganisaties moeten de vrijheid hebben om te ondernemen.
Gemeentelijke leges zorgen juist voor een rem op het openen van nieuwe vestigingen
voor dag- of buitenschoolse opvang en op het starten van gastouders met
gastouderopvang.
Gemeenten ontvangen voor hun toezichts- en handhavingstaken op het gebied van
kinderopvang een vergoeding vanuit het gemeentefonds. Het is goed als gemeenten
transparant zijn over de kosten die zij maken voor toezicht en handhaving rondom
kinderopvang. Wij verzoeken u bij uw College van Burgemeester en Wethouders aan te
dringen om de kosten die de gemeente maakt voor toezicht en handhaving en de
inkomsten daarvoor uit het gemeentefonds en de inkomsten uit de legesheffing openbaar
te maken.
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Kinderopvang heeft toegevoegde waarde voor kinderen, zoals het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen en bestrijding van eventuele achterstanden. Meer ruimte voor
kinderopvang door het stopzetten van de legesheffing betekent meer ruimte voor de
ontwikkeling van kinderen.
Wij willen u met klem verzoeken om u sterk te maken voor het stoppen van legesheffing
op het gebied van kinderopvang. Door het stoppen van de legesheffing kunnen
kinderopvangorganisaties geld besteden aan hun kerntaak: zorgen voor kwalitatief goede
kinderopvang in uw gemeente.
Met vriendelijke groet,
Gastouderbureau Berend Botje

Alien Alberts, Algemeen Directeur

