Aan de Tweede Kamercommissie SZW- kinderopvang
Onderwerp: Algemeen Overleg Kinderopvang

Valkenburg, 5 maart 2012

Geachte leden van de Tweede Kamercommissie,

De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) wil u, voorafgaand aan het overleg van donderdag 8 maart
aanstaande, een aantal cruciale punten voorleggen;
1. Heffen van leges door gemeente.
Uit gezamenlijk onderzoek van de VGOB en het RTL Nieuws is gebleken dat er een toenemend aantal
gemeenten zijn die forse leges in rekening brengen voor de registratie van een gastouder in het LRKP.
Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat gemeente niet altijd het geld wat door het Rijk beschikbaar
wordt gesteld voor toezicht en handhaving Kinderopvang ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt. Wij
verzoeken dan ook dringend dat de Rijks bijdrage wordt geoormerkt, zodat op die wijze kan worden
veiliggesteld dat de bijdrage ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor toezicht en handhaving. In het
onlangs verschenen rapport Kwaliteit Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang staat dat gemeenten zich
moeten verantwoorden voor alle werkzaamheden die zij hebben verricht. Dat impliceert dat het
controleerbaar is of de verrichte werkzaamheden in verhouding staan met verstrekte budgetten. In onze
optiek moet dus na dit jaar, nu er leges worden gevraagd, onderzocht worden of de leges terecht zijn
gevraagd. De gemeenteraad ontvangt een afschrift en tevens de minister. De VGOB verzoekt om deze
resultaten openbaar te maken.
2. Kwaliteit LRKP en Kwaliteit Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang.
De VGOB maakt zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid van
het LRKP. Het register zou voor ouders een kwaliteits keurmerk moeten zijn: immers staat een
opvangorganisatie niet in dit register, dan heeft een ouder geen recht op kinderopvangtoeslag. De
kwaliteit heeft te lijden onder de enorme bureaucratische last die het LRKP met zich meebrengt,
hetgeen resulteert dat er kinderopvanginstellingen in staan met een GGD advies ‘’niet opnemen in
LRKP’’ of met zwaarwegende handhaving. Handhaving is niet openbaar en dus voor ouders niet te
controleren. GGD inspectierapporten zijn niet allemaal beschikbaar in het register, echter het is ook
gebleken dat ouders die rapporten niet lezen of de inhoud niet begrijpen. Conclusie is dan dat ouders
enkel kijken of een organisatie is opgenomen in het LRKP en erop vertrouwen dat het goed is. Uitermate
teleurstellend is dat er in het rapport Kwaliteit Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang geen enkel resultaat
met betrekking tot gastouderopvang wordt genoemd, dit toezicht is per 1 januari 2010 aangepast en de
resultaten over dat jaar zouden reeds beschikbaar moeten zijn.
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3. Kwaliteitsagenda Kinderopvang.
Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de inhoud. Ruim 20 miljoen wordt er geïnvesteerd in de
kwaliteit van de kinderopvangbranche, echter enkel voor kindcentra en BSO. Gastouderopvang maakt
tevens deel uit van de kinderopvangbranche en zou dan ook gebruik moeten kunnen maken van deze
investering. Het is onvoorstelbaar dat als het op bezuinigingen aankomt gastouderopvang zijn deel mag
opbrengen, maar als er investeringen worden gedaan gastouderopvang niet mee mag profiteren. Ook
voor de gastouderopvang blijft het belangrijk te investeren in kwaliteit. Wij verzoeken dan ook dringend
dat een deel van deze investering ten goede gaat komen voor gastouderopvang, wij praten graag mee
over de mogelijkheden.
4. Bureaucratie en regelgeving.
De branche wordt elke keer weer verrast door aanvullende regelgeving en de toenemende bureaucratie.
Een voorbeeld hiervan is het meesturen van het pedagogisch plan en de volledige risicoinvenstarisatie,
bij aanmelding van een nieuwe gastouder bij het LRKP, een enorme stapel papier die niet nodig lijkt te
zijn. Het pedagogisch plan van een gastouderbureau wordt tijdens de jaarlijkse inspectie door GGD
gekeurd, deze is geldig voor aangesloten gastouders, dus het is niet nodig dit nog eens te inspecteren.
De risicoinventarisatie is beschikbaar op de opvanglocatie en wordt tijdens de inspectie besproken. Wij
maken ons zorgen over de manier waarop regelgeving tot stand komt, wij hebben als VGOB meerdere
malen aangeboden aan het Ministerie SWZ om vooraf mee te denken over veranderingen. Wij zouden
hierin een grote rol van betekenis kunnen spelen, gezien onze ervaring in het werkveld zelf. Hiermee
zouden wij vooraf de eventuele consequenties kunnen uitleggen, zodat verstandige besluiten kunnen
worden genomen. Wij hebben een onderzoek onder onze leden gedaan over alle problemen met het
LRKP, met de resultaten van dit soort onderzoeken zouden verbeteringen kunnen worden opgesteld.
Groot verschil tussen kindcentra en gastouderopvang is dat gastouderopvang veel vaker aan – en
afmeldingen heeft bij het LRKP.
5. Bezuinigingen.
Wij zijn door verschillende (media) partijen benaderd met de vraag wat het effect is van de nieuwe
regelgeving die per januari 2012 van kracht is gegaan. Een aantal punten hiervan staan hierboven
vermeld. Het effect van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag is ook binnen de gastouderopvang
merkbaar. Echter het is nu nog toch vroeg daar conclusies uit te trekken. Naar onze mening is dit pas
mogelijk in het 2e kwartaal van 2012, mogelijk pas tegen de zomer. Dit is omdat ouders laat zijn
geïnformeerd en voor relatief grote keuzes staan: minder gaan werken, opvang anders regelen. Daar is
tijd voor nodig. Van verminderde vraag in het algemeen is wel sprake.

Wij zijn graag bereid om onze visie mondeling toe te lichten.
Namens het bestuur van de VGOB, met vriendelijke groet,

Hanke Nas – Palmen
Secretaris VGOB
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