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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Tarieven 2023 

4. GGD bezoek 2021 & 2022 

5. Pedagogische zaken 

6. Verandering commissie 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

 
 

 

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

  

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

  

3. Tarieven 2023 
1. Uurtarief 2023 

Voor 2023 heeft Pekénios het voorstel gedaan om, zoals alle andere jaren, het maximale uurtarief van 

de Belastingdienst te volgen. Dit is namelijk de optimale prijs voor de ouders die Kinderopvangtoeslag 

ontvangen voor de opvangkosten. 

 

Als we hoger gaan zitten, dan moeten de ouders namelijk meer uit eigen zak bijleggen, omdat ouders 

over het hogere deel geen Kinderopvangtoeslag ontvangen. Als we lager gaan zitten, dan wordt de 

toeslagruimte niet optimaal benut.  

 

Ons voorstel is daarom ook om het uurtarief van €6,52 naar €6,73  te verhogen voor 2023. Ook dit jaar is 

het weer een hele lage stijging die de overheid toestaat ten opzichte van de prijsstijgingen die zich op dit 

moment in Nederland voordoen. De oudercommissie is hiermee akkoord gegaan.  

 



 

3. 

Vervolgen Tarieven 2023 
 

2. Bureauvergoeding 2023 

De berekening van de totale opvangkosten is als volgt: uurprijs x uurtarief = totale kosten. 
 
In deze totale opvangkosten zit zowel de bureauvergoeding als de gastoudervergoeding verwerkt. De 
stijging van het uurtarief  genoemd onder kopje 1, en dus van de totale opvangkosten, gaat voor een 
deel naar de bureauvergoeding en voor een deel naar de gastoudervergoeding.  
 
Ons voorstel is om de maandelijkse bureauvergoeding tussen de 3,2% en 5% te verhogen. De kosten 
zijn namelijk behoorlijk gestegen en aan het stijgen. Op die manier delen de gastouder en het 
gastouderbureau in de stijging van het uurtarief en kunnen de gestegen kosten beter gedekt worden. 
De oudercommissie is hiermee akkoord gegaan.  
 
Zie tabel hieronder voor de nieuwe prijzen van de bureauvergoeding: 

 

 
Gezin met: 
 

Bureauvergoeding 
2023 

Totaal per gezin 

Bureauvergoeding 
2023 

Teruggerekend per kind 

1 kind € 86,50 € 86,50  

2 Kinderen € 116,00 € 58,00 

3 Kinderen € 128,50 € 42,83 

4 Kinderen € 135,00 € 33,75 

5 Kinderen € 135,00 € 27,00 

6 Kinderen € 135,00 € 22,50 
 

  

4. GGD inspectie 2021 & 2022: De GGD inspectie van ons gastouderbureau vond vorig jaar op 30 november 

plaats, één dag ná de vergadering van de oudercommissie. We konden om de reden het rapport destijds 

niet bespreken. Dat hebben we nu wel gedaan. De inspectie 2021 is ook dit jaar weer volledig op orde. Er 

was op de dag van de huidige vergadering nog geen zicht op een inspectie in 2022. Het inspectierapport is 

openbaar te vinden op onze website, onder “over ons”. 

  

5. Het pedagogisch beleid is nog een keer besproken. De punten en informatie die zijn verwerkt in het document 

voldoen nog steeds aan de behoeften in de praktijk. Er zijn geen aanpassingen noodzakelijk bevonden of 

ingediend.  

 

6. Verandering commissie: De huidige voorzitter van de oudercommissie, mevrouw Myrthe Pater, heeft 
aangegeven te stoppen met de gastouderopvang, omdat haar gastouder stopt met de formele 
gastouderopvang en haar jongste in januari 12 jaar wordt. Om die reden zal zij dus ook stoppen als 
voorzitter van de oudercommissie van Pekénios en wel per 01-01-2023.  
 
We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle tijd en moeite die zij al deze jaren als voorzitter van de 
oudercommissie heeft besteed. Zij heeft meer dan 12 jaar in de oudercommissie gezeten.  
 
Als organisatie zullen we op zoek gaan naar een nieuwe bezetting van de oudercommissie en in de 

nieuwsbrief ouders oproepen om zich hiervoor beschikbaar te stellen. Mocht dat niet lukken, dan zullen 

we als gastouderbureau gebruik maken van “alternatieve ouderraadpleging”. Op die manier kunnen we 

alsnog invulling geven aan de medezeggenschap van ouders. In de nieuwsbrief van december zullen we 

hier aandacht aan besteden en ouders oproepen om zitting te nemen in de oudercommissie. 

 

7. Planning volgende bijeenkomst: Deze zal volgend jaar plaatsvinden, zodra er een nieuwe oudercommissie 
is ingesteld.  
 

Actiepunten / Besluitenlijst  Verantwoordelijke  Einddatum 

Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering zodra er een 
nieuwe oudercommissie is samengesteld. 

PHJ Rickelman onbekend 

 


