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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Uurtarief aanpassen per januari 2013 

4. Bureauvergoeding aanpassen per januari 2013 

5. Evaluatie toegepaste veranderingen website (facturen/betalingen) 

6. Veranderingen aankomend jaar. 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk)  

1. - 

2. 
Aanwezig zijn de ouder mevrouw Myrthe Pater, mevrouw Yolanda Voetelink en 
gastouderbureauhouder Peggy Rickelman. 

3. 

 
De plannen van de overheid zijn om het maximale uurtarief van 2013, waarvoor ouders 
Kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, te verhogen. Aangezien we 2 jaar geen verhoging 
hebben doorgevoerd, zullen we meegaan in het uurtarief dat de overheid voorstelt. Door op het 
tarief te gaan zitten en niet daar boven, wordt de eigen bijdrage van de vraagouders beperkt. De 
oudercommissie is akkoord. 

4. 

 
De overheid kondigt een verhoging van het BTW tarief aan per oktober 2012. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de kostenposten van Pekénios. De bureauvergoeding zal per januari 2013 om deze 
reden stijgen. We hebben de afgelopen 2 jaar geen verhoging doorgevoerd in de bureauvergoeding en 
zijn in 2010 zelfs gezakt met de bureauvergoeding tov 2009. De stijging ziet er als volgt uit:  

 1 kind (2012): € 70,00. Per 1 januari 2013: € 74,00 

 2 kinderen (2012) € 95,00. Per 1 januari 2013: €99,00 

 3 kinderen (2012) € 110,00. Per 1 januari 2013: € 114,00. 

 4 kinderen of meer (2012): € 120,00. Per 1 januari 2013: € 124,00. 
We blijven dus nog steeds onder het niveau van de bureauvergoeding van 2009 zitten en willen op 
deze manier een bescheiden verhoging doorvoeren, om de gestegen kosten te compenseren. De 
oudercommissie is akkoord. 
 

  

5. 

Evaluatie van de klantenwebsite. Het is gelukt om zowel de persoonsgegevens, factuurgegevens 
als de betaalstatus weer te geven via de klantenwebsite. Alle klanten hebben een persoonlijke 
login ontvangen waarmee deze gegevens zichtbaar worden voor hen wanneer ze daar behoefte 
aan hebben. Dit alles is geïntegreerd onder het kopje “Mijn administratie”. Ook de jaaropgaven 
zijn via deze manier geüpload en beschikbaar gesteld voor alle klanten van Pekénios. We hebben 
daarmee geprobeerd de inzichtbaarheid en efficiency voor klanten te verhogen. We merken nog 
wel dat niet alle klanten de login gebruiken, maar we proberen gaande weg dit te stimuleren. 



6. 

De volgende onderwerpen staan op het programma om aangepast of uitgebreid te worden: 

 De mogelijkheid om wijzigingen via de website (mijn administratie) door te geven. Zoals 
de aankondiging van een nieuw kindje, wijziging in adres gegevens, persoonsgegevens 
etc. 

 De website zelf is aan een opknapbeurt toe qua uiterlijk. De planning is om eind 2012 cq 
begin 2013 hier aan te werken. Tegen die tijd veranderen we van hostingprovider en 
onder de nieuwe provider willen we samen kijken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. We 
hopen dat de overgang zonder onderbrekingen in de digitale service kan verlopen. 

 We zijn aan het wachten op de overheid om het IT-technisch mogelijk te maken dat 
meerdere opvangadressen van een gastouder geregistreerd kunnen worden in het LRK. 
Zodra dit mogelijk is gemaakt, zullen we deze opvangadressen bij de juiste Gemeente 
aanmelden, waarna ook deze onder een LRK nummer geregistreerd zullen staan. 

 

 

7. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2013) rond maart gehouden of eerder indien dit 
noodzakelijk blijkt.  

 
 
 

Actiepunten / Besluitenlijst  Verantwoordelijke  Einddatum 

Prikken van de exacte dag en tijdstip van de volgende vergadering in maart 
2013 

M.Pater 1 mrt  2013 

 


