
 
 
 

Pagina 1 van 2 

O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 
 
Onderwerp Het Nieuwe Toezicht kinderopvang 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder M. van Hall 

Auteur M. de Graaf 

Bijlagen 1. Memo Het Nieuwe Toezicht 

Vergaderdatum 12 oktober 2017 

Agendapunt 5 

 

Kennisnemen van 

de wijzigingen in het toezicht kinderopvang als gevolg van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK)  

en daaruit voortvloeiende financiële consequenties. 

 
Het Nieuwe Toezicht kinderopvang 

 
Inleiding 
Op 1 januari 2018 treedt de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) in werking. Voor de 
achtergronden en wijzigingen wordt verwezen naar bijgaande memo. Kort samengevat is het doel van de 
nieuwe wet het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang. GGD GHOR 
Nederland voorziet dat het toezicht bij kinderopvanginstelling structureel geen tot anderhalf uur extra tijd 
(afhankelijk van het risicoprofiel) zal kosten. In 2018 is daarnaast nog sprake van incidenteel benodigde 
extra tijd (een half uur per inspectie)  doordat toezichthouders nog moeten leren werken met de nieuwe 
manier van toezicht. 
 
Extra kosten/middelen gemeentefonds 
Het zal duidelijk zijn dat de structurele extra tijd die een inspectie vergt, leidt tot hogere kosten voor de 
gemeenten, immers de kosten worden bij de gemeenten in rekening gesteld op basis van een uurtarief.              
Op basis van de historische gegevens over de uitgevoerde inspecties en de huidige risicoprofielen van de 
kinderopvangvoorzieningen in Fryslân kan een inschatting worden gemaakt van het aantal uren dat 
gemaakt moet worden voor het uitvoeren van de inspecties. Hierbij is uitgegaan van de ureninschattingen 
van GGD/GHOR Nederland, die zij gebruikt heeft voor de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel IKK. Deze 
inschattingen vormen ook de basis voor de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds in verband 
met de aanpassing van het toezicht op de kinderopvang. De extra kosten voor de gemeenten komen uit 
op € 204.000 per jaar. De toevoeging van middelen aan het gemeentefonds wordt voor de Friese 
gemeenten ingeschat op een bedrag tussen € 60.000 – 70.000. Het verschil tussen kosten en baten kan 
alleen het gevolg zijn van het feit dat het gemiddelde risicoprofiel en het aantal nieuwe instellingen in 
Fryslân beduidend hoger ligt dan het landelijk gemiddelde waarmee rekening is gehouden bij de 
toevoeging van middelen aan het gemeentefonds. 
 
Toerekening kosten aan gemeenten 
Hoewel de inspecties kinderopvang door alle gemeenten worden opgedragen aan de GGD (een 
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wettelijke verplichting) worden de kosten van deze collectieve taak middels facturen in rekening gebracht 
bij de gemeenten. Dit wijkt af van de standaardtoerekening van kosten collectieve taken (toerekening op 
basis van inwonertal).  Een vergelijking tussen beide toerekeningen (facturen versus inwonersaantal) laat 
echter grote verschillen zien tussen beide toerekeningen.  
Nadere analyse leert dat zowel het verschil tussen de kosten nieuw toezicht en de toevoeging middelen 
gemeentefonds als de grote verschillen in toerekening kosten samenhangen met het handhavingsbeleid 
van de gemeenten. Het handhavingsbeleid is namelijk van invloed op het gemiddelde risicoprofiel van de 
instellingen. Gelet op deze samenhang tussen handhaving en toezicht is de toerekening op basis van het 
inwonertal op dit moment naar de mening van de Agendacommissie Gezondheid geen optie. 
 
Begrotingsmismatch 
In aansluiting op de verstrekte informatie in uw vergadering van 6 juli 2017 (agendapunt 8) kan worden 
vermeld dat met de extra inspectie-uren in combinatie met een efficiënte administratieve ondersteuning 
de begrotingsmismatch binnen de GGD-begroting wordt teruggebracht naar € 90.000 op jaarbasis. Op 
basis van de uitkomsten achtmaandsrapportage 2017 (agendapunt 4 van deze vergadering) zijn wij 
voornemens dit restant structureel op te vangen binnen de ontwerpbegroting 2019 door een verhoging 
van de variabele inkomsten. Naar ons oordeel is deze geringe toename van de variabele inkomsten 
bedrijfseconomisch verantwoord. 
 
 


