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Betreft: het advies, conform WetKinderopvan art 60, van de oudercomissie over het voornemen de tarieven voor het
KDV, PSZ en BSO te wijzigen per 1 januari 2018

Beste Koen en Martijn,

Op 5 oktober 2017 ontving de OuderCommissie, welke we hierna afkorten tot OC, jullie definitieve adviesaanvraag
betreffende het voornemen om de tarieven voor zowel het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal alsmede de
buitenschoolse opvang per 1 januari 2018 te wijzigen.

De OC heeft de volgende acties ondernomen om tot zijn oordeel te komen:
1. In de vergadering van 5 oktober jl van OC met bestuur, is de voorgenomen tariefsverhoging aangekondigd.
2. In een interne OC vergadering op 19 oktober jl heeft de OC jullie adviesaanvraag besproken en getoetst op
volledigheid, noodzaak en aanvaardbaarheid van het voornemen.
3. In oktober is een desk research verricht omtrent;
a) De wetswijzigingen welke door de nederlandse staat zullen worden gehanteerd, per 1 januari 2018 en de
daarbij behorende (extra) eisen
b) de consumentenprijsindex zoals berekend door het CPB en
c) het normbedrag waarover de belastingdienst per 1 januari 2018 de kinderopvangtoeslag zal berekenen.
Tevens is daarbij gebruikt gemaakt van de aangeleverde gegevens in de adviesaanvraag.
Om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen heeft de OC de volgende criteria als uitgangspunten genomen
om jullie voornemen en de gevolgen daarvan te toetsen:
- Geen overschrijding van het normbedrag, welke de belastingdienst hanteert, zodat ouders kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen over het volledige tarief.
- Competitief tarief ten opzichte van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in
Hillegom en Noordwijkerhout
- Kwaliteit van de opvang in verhouding met de tariefstellingen
Oordeel en conclusie van de OC:
- De OC vindt het spijtig dat in de aanvraag voor de tariefwijziging, ook de wijziging van toepassing zal zijn op de
Buiten Schoolse Opvang. Daar de verklaringen voor de verhoging, nauwelijks van toepassing zijn bij deze
opvangvorm.
- De OC vindt het prettig dat er een gekeken is naar een tariefwijziging cq verhoging, welke niet het normbedrag
van de kinderopvangtoeslag overschrijdt.
- De OC begrijpt dat door stijgende kosten, welke voor een groter gedeelte gedwongen en te wijten zijn aan de
wetswijzigingen, daardoor onvermijdelijk zijn. Wel vraagt de OC zich af hoe dit in de komende jaren een verder
verloop zal krijgen. Het eerste deel van de wetswijziging zal per 1 januari 2018 ingaan en een volgend deel per 1
januari 2019.
- De OC oordeelt dat:
1. de voorgenomen tariefswijziging ons alleszins redelijk lijkt gezien de grote veranderingen
2. Het voorgenomen uurtarief voor de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
competitief is in vergelijking met enkele kinderdagverblijven in de nabije omgeving. Tegelijkertijd merkt de OC
op dat duurdere van hen ook andere/meer diensten bieden.

Advies van de OC
- Op basis van bovenstaand oordeel geeft de OC het advies om voorgestelde tijdswijzigingen per 1 januari 2018
door te voeren.
- De OC geeft de directie van Kinderopvang de Palmboom daarnaast het advies om in de aankondiging van de
tariefswijziging
1. Ouders een gedetailleerde toelichting te geven waarom deze tariefsverhoging nodig is. Dit zal het begrip van
de verhoging bij ouders ten goede komen.
2. Ouders te informeren over het feit dat de overheid heeft besloten om per 1 januari 2018 het normbedrag
waarover kinderopvangtoeslag berekend wordt, te verhogen naar €7,45.
3. Ouders te informeren over het feit dat de overheid heeft besloten om per 1 januari 2018, het normbedrag
waarover de buitenschoolse opvang toeslag berekend wordt, te verhogen naar € 6,95.
4. Ouders van kinderen die alleen deel nemen aan het peuterspeelzaalprogramma, bij elke tariefverhoging
duidelijk aan te geven, dat wanneer zij een bijstandsuitkering óf een inkomen op bijstandsniveau hebben in
aanmerking komen voor een (gehele) vergoeding van de kosten voor de plaats van hun kind bij de
peuterspeelzaal door Bijzondere Bijstand aan te vragen via ISD-Bollenstreek via website:
http://www.isdbollenstreek.nl/ of via telefoonnummer: 0800-95 67 000
De OC is bereid om dit advies mondeling toe te lichten. De OC verneemt zo spoedig mogelijk jullie definitieve besluit,
waarin wordt aangeven of en zo ja, in hoeverre jullie het OC-advies overnemen.
De OC is van mening dat bovenstaand advies bijdraagt aan een zorgvuldige afweging van de ondernemingsbelangen
en de belangen van de ouders bij jullie besluitvorming.
Met vriendelijke groeten,
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