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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Tarieven 2015 

4. GGD bezoek 2014 

5. Wensen / verwachtingen 

6. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

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

3. 

 
Het nieuwe standaard uurtarief was reeds in de vorige vergadering besproken en geaccordeerd, 

namelijk van € 5,37 naar € 5,48 per uur. Gastouders mogen hier op individuele basis zoals altijd van 

afwijken.  Het voorstel is om de bureauvergoeding voor de 1
e
 twee “schijven” een klein stukje te 

verhogen. Dus voor ouders met 1 of 2 kinderen. Voor 1 kind van € 75,00 naar € 77,00 en voor 2 

kinderen van € 99,99 naar € 102,00. Daarmee kunnen we de gestegen kosten een stukje dekken en de 

ouders krijgen ook vanuit de overheid een hogere tegemoetkoming. Het voorstel is door de 

oudercommissie akkoord bevonden. Eind oktober zal er een nieuwsbrief naar alle klanten worden 

gestuurd om hen hiervan op de hoogte te stellen. 

 

 

4. 

Op 2 oktober is de GGD weer langsgekomen voor haar jaarlijkse inspectie op kantoor bij Pekénios. 
Naar aanleiding van dit onderzoek is er een dispuut ontstaan tussen de GGD inspecteur en Pekénios 
over het woord “jaarlijks”.  In de Wet Kinderopvang staat bijvoorbeeld genoemd dat er jaarlijks een RIE 
bezoek bij de gastouder moeten plaatsvinden. Pekénios interpreteert het woord “jaarlijks” als “1x per 
kalenderjaar”. De GGD inspecteur als “binnen 12 maanden”. In het conceptrapport heeft de GGD 
inspecteur Pekénios om die reden “afgekeurd” op dit punt. Zowel wij als onze advocaat hebben de wet 
afgezocht naar bewijzen dat hun interpretatie van het woord “jaarlijks” de juiste zou kunnen zijn, maar 
hebben deze niet kunnen vinden. Dit zullen we terugkoppelen naar de GGD inspecteur met het verzoek 
haar definitie en haar conclusie over onze organisatie bij te stellen. We vinden het onterecht dat de 
GGD dit punt op deze manier in het openbare rapport opneemt en daarmee onterecht een negatiever 
beeld van Pekénios schetst dan werkelijk is. Uiteindelijk heeft de Gemeente Haarlemmermeer het 
laatste woord hierin. We hopen dat de Gemeente ons hierin onderkent, mocht de GGD niet welwillend 
zijn om naar onze beredenering en de wet te luisteren.  

  

5. Er zijn geen specifieke wensen of verwachtingen voor de komende periode. Alles is ok 

6. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2015) tweede helft van het jaar gehouden of eerder 

indien dit noodzakelijk blijkt. 

 

Actiepunten / Besluitenlijst  

 

Verantwoordelijke  

 

Einddatum 

Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering rond sept 2015 M.Pater 15 sept2015 

 


