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1. Vanaf 2021 (bij het ingaan van de geactualiseerde legesverordening) over te gaan tot het 
heffen van leges bij een aanvraag exploitatie kinderopvang  

Inleiding
Tot op heden zijn er geen kosten verbonden aan een aanvraag exploitatie kinderopvang. Hierbij kan 
het gaan om een gastouder, een gastouderbureau, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf. Een 
aanvraag doen betekent voor het gemeentelijke deel dat de gemeente de aanvraag checkt op 
volledigheid, de opvang aanmeldt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), de GGD de opdracht 
geeft om een inspectie uit te voeren en tot slot het resultaat van de inspectie verwerkt (wel of niet 
registreren in het LRK). 

Landelijk heffen zo'n 150 gemeenten leges voor het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen 
m.b.t. de registratie van kinderopvangvoorzieningen. De hoogte van het legestarief mag maximaal 
kostendekkend zijn. In het legestarief mogen de onderzoekskosten ( = de kosten voor het onderzoek 
door de GGD dat voorafgaat aan de registratie) worden verwerkt. Ook de kosten voor de ambtelijke 
tijd die gemoeid is met het behandelen van een aanvraag mogen verwerkt worden in het legestarief. 
In 2020 zijn de kosten voor een GGD-inspectie van een gastouderbureau en kinderopvang €1.450,- 
en voor gastouderopvang €500,- exclusief ambtelijke kosten. Deze bedragen worden jaarlijks 
geïndexeerd. Bij de (verplichte) jaarlijkse onderzoeken gelden geen leges. Het gaat alleen om nieuwe 
aanvragen exploitatie kinderopvang. 

Jaarlijks begroten we 34.800 euro voor de kosten van het uitvoeren van inspecties door de 
GGD. Hierbij gaat het niet alleen om de onderzoeken voor registratie, maar om alle inspecties, zoals 
ook de onderzoeken na registratie en de jaarlijkse inspecties. Circa 20.000 van dit bedrag is afkomstig 
vanuit het Rijk en wordt in de algemene uitkering via een verdeelsleutel aan ons verdeeld. De 34.800 
euro is begroot op basis van het aantal verwachte inspecties. Echter, dit bedrag blijkt al jaren lager 
dan de kosten die we jaarlijks maken. Als gevolg daarvan is het wenselijk om de kosten van een 
onderzoek voor registratie door te berekenen via leges. Dit komt neer op € 1.450,- voor een 
gastouderbureau en kinderopvang en € 500,- voor gastouderopvang. 

Beoogd effect
Overgaan tot het heffen van leges voor het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen m.b.t. de 
registratie van kinderopvangvoorzieningen.

Argumenten
1. Het aantal inspecties is de afgelopen jaren fors gestegen 

In de afgelopen jaren zijn er meer BSO's en KDV's in Alblasserdam gekomen en ook het aantal 
gastouders is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Voordat deze nieuwe voorzieningen voor 



kinderopvang mogen starten met de exploitatie, moet er eerst een onderzoek voor registratie 
plaatsvinden. De GGD voert de inspecties voor ons uit. Wij als gemeente betalen hier de GGD voor. 
Een forse toename in het aantal nieuwe locaties betekent ook een forse toename in het aantal 
inspecties door de GGD. Het benodigde budget is dan ook gestegen van €15.000,- in 2013 naar  
€35.000,- in 2020. Hierin zijn alleen de onderzoekskosten voor de GGD verwerkt, geen ambtelijke 
kosten.

2. Bij elke vorm van kinderopvang wordt geld verdiend 

Bij alle vormen van kinderopvang wordt geld verdiend. Uit dat oogpunt is het redelijk om eenmalig een 
bedrag te vragen. Het heffen van leges kan bovendien zorgen voor een betere overdenking door 
(toekomstige) gastouders of kinderopvangorganisaties over de exploitatie van een 
kinderopvangvoorziening, wat de kwaliteit van de kinderopvangvoorziening zou kunnen verhogen. 

Kanttekeningen
1. Het heffen van leges kan zorgen voor een drempel om een aanvraag tot exploitatie van een 
kinderopvangvoorziening te doen

Vooral bij gastouders kan het heffen van leges zorgen voor een drempel om een aanvraag voor 
exploitatie van kinderopvang te doen. Echter vormen gastouders de groep die het vaakst een 
aanvraag doen, maar zich ook het meest weer uitschrijven. Soms na lange tijd, soms al na een paar 
maanden. Het vragen van een eenmalig bedrag kan er voor zorgen dat er beter wordt nagedacht over 
het starten met de exploitatie van een kinderopvangvoorziening. 

2. De ambtelijke kosten worden niet meegenomen in het legesbedrag 

Zoals eerder aangegeven zijn in 2020 de kosten voor een GGD-inspectie van een gastouderbureau 
en kinderopvang €1.450,- en voor gastouderopvang €500 ,- exclusief ambtelijke kosten. Deze 
bedragen (incl. indexering) zullen worden doorberekend bij de aanvraag voor exploitatie 
kinderopvang. Dit betekent dat de ambtelijke kosten (de uren die er mee gemoeid zijn) niet worden 
meegenomen in het legesbedrag. Op deze manier weten we zeker dat de leges maximaal 
kostendekkend zijn. 

Financiële informatie
Het onderzoeken of er leges geheven kunnen worden bij de exploitatie kinderopvang is een opdracht 
die meegegeven is vanuit de begrotingsopdracht in het kader van de bezuinigingen om te zoeken 
naar middelen om de gemeentelijke inkomsten te verhogen. Jaarlijks wordt er voor de inspecties een 
bedrag van 34.800 euro begroot (waarvan circa 20.000 afkomstig vanuit het Rijk), maar in 2019 waren 
de daadwerkelijke kosten 37.266 euro. Door middel van het in rekening brengen van leges proberen 
we dit gat te dichten. 

Bij het in rekening brengen van de leges zal een onderscheid worden gemaakt tussen aanvragen die 
betrekking hebben op een voorziening voor gastouderopvang en andere aanvragen met betrekking tot 
de exploitatie kinderopvang.  In 2019 zijn er 10 nieuwe locaties geïnspecteerd, waarvan 9 gastouders. 
De verwachte inkomsten bij gemiddeld 9 gastouders en 1 KDV of BSO per jaar is plm. €6000,-. De 
vervolgacties die uit dit besluit volgen zullen in samenwerking met de afdeling financiën & control 
worden opgepakt. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de opbrengsten van de leges per jaar kunnen verschillen. Dit is 
namelijk afhankelijk van het aantal nieuwe aanvragen. Zo zien we dat in 2020, waarschijnlijk als 
gevolg van de coronacrisis, tot nu toe minder aanvragen zijn gedaan. 

Uitvoering
Als het college en raad besluiten over te gaan tot het heffen van leges voor een aanvraag exploitatie 
kinderopvang, dan wordt dit besluit meegenomen in de actualisatie van de legesverordening 2021. 



Deze treedt, na vaststelling door de raad, per 01-01-2021 in werking en zal worden gepubliceerd. 
Vanaf dat moment worden de leges in rekening gebracht. 

Communicatie
Het gastouderbureau en de aanbieders van kinderopvang in het dorp zullen over het besluit worden 
geïnformeerd. Dit zal gebeuren nadat de geactualiseerde legesverordening 2021 door de 
gemeenteraad is vastgesteld. De geactualiseerde legesverordening 2021, waar dit besluit een 
onderdeel van is, wordt gepubliceerd en daarmee voor iedereen toegankelijk. 



CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. Vanaf 2021 (bij het ingaan van de geactualiseerde legesverordening) over te gaan tot het heffen 
van leges bij een aanvraag exploitatie kinderopvang  


