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Kennisnemen van 

stand van zaken inkomstenderving inspecties kinderopvang en landelijke ontwikkelingen het Nieuwe 
Toezicht kinderopvang. 

 
Toelichting 

  
Inkomstenderving inspecties kinderopvang  
In 2016 heeft de auditcommissie de zogenoemde Operatie Stofkam uitgevoerd. Operatie Stofkam was 
gericht op het toetsen van de begroting op realistische ramingen en vormde daarmee input voor de 
Kaderbrief 2018-2021. Met betrekking tot inspecties kinderopvang is het volgende geconstateerd:  

Uit de analyse van de begroting voor het onderdeel inspecties kinderopvang blijkt dat de 
geraamde inkomsten niet in evenwicht zijn met de geraamde kosten voor de personeelsformatie. 
Om deze mismatch recht te trekken, is het noodzakelijk de geraamde inkomsten in de begroting 
naar beneden bij te stellen met een bedrag van € 330.000. Een deel van de inkomstenderving 
kan worden opgelost door de huidige tarieven te verhogen naar wat landelijk gangbaar is. 
Daarmee nemen de opbrengsten met € 60.000 toe.  

  
Gelet op deze conclusie is in de Kaderbrief 2018-2021 opgenomen dat de tarieven per 1 januari 2017 
zullen worden verhoogd naar wat landelijk gangbaar is. Verder is afgesproken om de wijze waarop het 
resterende deel van de inkomstenderving (€ 270.000) zal worden opgevangen in het eerste halfjaar van 
2017 aan de orde te stellen in de Bestuurscommissie Gezondheid.  
  
Om de inkomstenderving inspecties kinderopvang binnen de huidige begroting op te vangen zijn de 
volgende acties uitgevoerd:  
• per 1 januari 2017 zijn de tarieven aangepast in lijn met de landelijk gangbare tarieven; 
• de inschatting van het aantal uit te voeren inspecties is geactualiseerd; 
• de huidige werkprocessen inclusief administratieve ondersteuning zijn efficiënter ingericht . 
Met bovenstaande acties is de omvang van de inkomstenderving inspecties kinderopvang nagenoeg 
gehalveerd. De structurele oplossing van het restant aan inkomstenderving wordt meegenomen in het 
kader van het Nieuwe Toezicht. 
  
Het Nieuwe Toezicht  
Naar verwachting zal per 1 januari 2018 het Besluit innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) van kracht 
zijn. In dit besluit zijn nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Bij de uitvoeringstoetsen 
op dit besluit is naar voren gekomen dat de gewijzigde kwaliteitseisen ook gevolgen hebben voor de 
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kosten van het toezicht. Op landelijk niveau gaat het om een raming van € 711.895 incidenteel in 2018 en 
€ 1.758.380 structureel vanaf 2018. Momenteel is het nog onduidelijk in hoeverre gemeenten in het 
gemeentefonds worden gecompenseerd voor de meerkosten van toezicht als gevolg van de invoering 
van het Besluit IKK. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hierover nog in overleg met 
betrokken partijen.  
  
Op basis van het Besluit IKK en landelijke richtlijnen (die ten grondslag liggen aan de berekening van de 
meerkosten) zal de komende maanden worden geïnventariseerd wat de gevolgen zijn voor Fryslân. Een 
uitgewerkt voorstel voor de invoering van het nieuwe toezichtskader komt in oktober aan de orde in uw 
commissie. Het structureel opvangen van de eerdergenoemde inkomstenderving zal daarvan dus 
onderdeel uitmaken. Daarnaast zal in het voorstel de toerekening van kosten voor de inspecties 
kinderopvang aan de gemeenten worden betrokken. Hoewel het een collectieve taak betreft, vindt 
toerekening op dit moment plaats op basis van een uurtarief. Dit wijkt af van de gebruikelijke verdeling op 
basis van inwoneraantal. 
 
 


