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Betreft: Financiële dekking intensivering toezicht gastouderopvang
Geachte heer, mevrouw,
In het voorgenomen besluit “Wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2023” staat vermeld dat deze
kosten ten laste dienen te komen van het max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang, welke per
01-01-2023 verlaagd wordt (na indexering) met € 0,15. De redenering hiervoor is dat het kabinet het niet
wenselijk vindt dat ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang hieraan meebetalen.
Is er dan wel sprake van een harde garantie vanuit het kabinet dat deze 6,4 miljoen alleen wordt gebruikt
voor het toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Het antwoord op deze vraag is helaas nee.
Bij navraag blijkt namelijk dat er geen onderscheid gemaakt kan worden naar toezicht- en
handhavingskosten per kinderopvangsoort. Alle kosten worden uit 1 pot met geld gehaald.
Het kabinet wenst dat de kwaliteit van de gastouderopvang verbeterd wordt. Dit geldt voor gastouders,
gastouderbureaus en zeer zeker het toezicht. De eerste maatregel heeft direct een negatief effect op het
max. uurtarief voor de gastouderopvang. Dat is een herkenbare situatie daar bij de verbetering van de
kwaliteit van de gastouderopvang in 2010 het max. uurtarief KOT met 18% verlaagd werd (van € 6,10 naar
€ 5,00). Van de circa 50.000 gastouders waar toen sprake van was, zijn er momenteel nog maar circa 21.000
over. Het heeft 10 jaar geduurd voordat het oude niveau van het uurtarief weer is bereikt en nu wordt er weer
gekort!
Momenteel zijn de tarieven van de gastouder en gastouderbureaus al niet kostendekkend en beiden kunnen
de uurtarieven niet naar beneden bijstellen (stijgen van kosten zoals gas, licht, boodschappen ed.) met als
gevolg dat de ouders geconfronteerd gaan worden met een (hogere) eigen bijdrage. De gastouderopvang
wordt voor ouders duurder waarbij de opvang bij een kinderdagverblijf financieel aantrekkelijker wordt
gemaakt. Daarnaast kunnen gastouders en gastouderbureaus niet langer investeren in de kwaliteit van de
opvang simpelweg omdat dit financieel niet uit kan.
De keuze voor de gastouderopvang dient een persoonlijke keuze van de ouders te zijn en deze keuze dient
niet financieel gestuurd te worden door het toeslagenstelsel. De toegankelijkheid van de gastouderopvang
wordt hiermee verkleind naast het feit dat dit geen promotiemateriaal is om het beroep van gastouder
aantrekkelijker te maken. Er is een groot tekort aan gastouders.
Ook gezien het huidige regeerakkoord waarin staat vermeld dat de kinderopvang op den duur gratis wordt
voor ouders is dit een onbegrijpelijk stap.
De afgelopen paar jaar heeft de branche laten zien dat ze er staat. Gastouders maar ook gastouderbureaus
hebben zich optimaal ingezet om Nederland mede draaiende te houden zodat al die ouders, onder andere
werkzaam in de zorg en bij de politie, konden blijven werken. Het wordt tijd dat de branche voor vol wordt
aangezien.
Nysa is groot voorstander van het verbeteren van de kwaliteit in de gastouderopvang maar vindt dan ook dat
er vanuit overheidswege geïnvesteerd dient te worden in deze vorm van opvang en niet dat de rekening
hiervan bij de ouders en de branche zelf terecht dient te komen.
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