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Onderwerp  

Tarief toezicht kinderopvang 2020 

 

Kennisnemen van 

De totstandkoming van het uurtarief voor het toezicht op de kinderopvangvoorzieningen in 2020. 

 

Inleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 24 september jongstleden is een vraag gesteld over de verhoging van 

het uurtarief voor het toezicht op de kinderopvangvoorzieningen. Dit naar aanleiding van de lijst van 

ingekomen stukken, onderdeel D,  nr. 10 Brief GGD, reactie op opmerkingen zienswijzen jaarstukken 

GGD 2018 en begroting GGD 2020. Kern van de vraag is of de verhoging uitsluitend de indexering 

betreft en of dit dan voldoende is om het toezicht op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. 

 

Kernboodschap 

Het uurtarief voor het toezicht op de kinderopvang wordt in 2020 verhoogd naar € 104. In 2018 is het 

uurtarief € 92. Deze verhoging bestaat uit twee componenten. GGD Nederland en de VNG hebben 

berekend dat het uurtarief verhoogd moet worden naar € 101,22 (niveau 2018). Dit uurtarief is vereist 

om het toezicht volgens de wet en de afspraken met de gemeenten op goed niveau uit te kunnen 

voeren. Daarbij komt de standaard indexering. Voor 2020 komt het uurtarief dan op € 104. 

 

Het bedrag dat is opgenomen in de gemeentebegroting is gebaseerd op de gegevens van de 

toezichthouders van de GGD. Op basis van een risicoprofiel per opvanglocatie wordt een inschatting 

gemaakt van het aantal toezichturen. De ervaring is dat deze uren voldoende zijn, het reguliere 

toezicht kan op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. 

 

De kosten die moeten worden toegerekend aan een inspectie-uur  zijn sterk gestegen. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat de GGD veel inspanningen moet leveren om het toezicht te kunnen uitvoeren op 

basis van de huidige wet- en regelgeving. Dit zijn de nieuwe Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 

(Wikk) en de wetswijzigingen in de VVE. Ook is in het landelijk, bijgestelde tarief ruimte om 

opgenomen voor het aangaan van de dialoog met de houder. 

In het inspectie-uurtarief zijn de extra werkzaamheden voor de ontwikkeling van dit 'nieuwe' toezicht 

op de nieuwe eisen verwerkt. De ontwikkeling van dit toezicht vraagt veel inspanningen door de vele 

nieuwe en complexe wettelijke eisen, die steeds vertaald moeten worden in goed en uniform toezicht. 
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Consequenties 

De stijging van de kosten zijn door het Rijk onderschreven en heeft aangegeven gemeenten daarvoor 

tegemoet te komen door extra stortingen in het gemeentefonds voor het toezicht. 

 

Financiën 

Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming van het Rijk voor de toezicht op de kinderopvang. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

De ontwikkelingen van het toezicht op de kinderopvang worden jaarlijks in een verslag aan de 

gemeenteraad aanboden. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 
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