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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Tarieven 2016 

4. GGD bezoek 2015 

5. Wettelijke veranderingen 2016 

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 is besproken, om deze zoals ieder jaar aan te passen aan het maximale 

uurtarief  dat de Belastingdienst Toeslagen hanteert, namelijk van € 5,48 naar € 5,52 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 € 77,00 naar € 77,50 en voor 2 kinderen van € 102,00 naar € 103,00. 

Daarmee kunnen we de gestegen kosten weer 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. 

De GGD is dit jaar op 20 april voor hun inspectie langsgekomen op het kantoor van Pekénios. Het 
rapport is doorgenomen. Alles voldoet aan de wet dus over dit jaar valt niets speciaals te melden. 
 
De inspectie van 2014 was destijds erg opvallend. De GGD inspecteur hanteerde een andere definitie 
van het woord “jaarlijks” dan wij hanteerde en hoe volgens ons de wet geïnterpreteerd moest worden 
en keurde onze bezoekdata af.  We waren toen aan het wachten op de uitspraak van de gemeente obv 
het rapport en onze onderbouwing. De uitspraak van de Gemeente Haarlemmermeer is begin maart 
van dit jaar bekend geworden. In de brief wordt door de gemeente Haarlemmermeer o.a. het volgende 
gemeld: “Sinds 1 januari 2015 is besloten om de termijn te hanteren zoals deze in de wet is 
opgenomen. Dit betekent dat het woord jaarlijks wordt geïnterpreteerd als kalenderjaar. In uw geval 
betekent dit dat zowel de gesprekken als de mondelinge evaluaties jaarlijks zijn gehouden. Gelet op 
voorgaande zien wij geen reden om de handhavingsprocedure verder voort te zetten.” 
De gemeente is dus hun beleid anders gaan afstellen en heeft haar persoonlijke definitie verandert 
naar wat er in de wet staat.  
 

  



5. 

In 2016 wordt verwacht dat de Kinderopvangtoeslag verder verbeterd voor de vraagouders. 
Verder zal de klachtenprocedure aangepast gaan worden. Pekénios is nu aangesloten bij de SKK 
als onafhankelijke klachtenorganisatie in de opvangbranche. Omdat niet alle opvangorganisaties 
bij zo´n onafhankelijk orgaan zijn aangesloten, wordt de Wet Kinderopvang aangepast. Iedereen 
moet dan aangesloten zijn bij `De Geschillencommissie`. Zodra we hier meer over weten, zullen 
we hier meer over melden.  

Verder krijgt de oudercommissie meer bevoegdheden per 1 januari, namelijk op het gebied van 
het pedagogisch beleid. Als daaromtrent alles duidelijker is, zullen we ook dat weer verder 
bespreken. 

Tot slot worden alle medewerkers ergens in 2016 ook opgenomen in een centraal register. Ook 
daar later meer over als alles meer vorm krijgt. 

6. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2016) begin 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 01 jan 2016 

 


