Beste ouders / verzorgers,
De tariefstructuur van het GOB is opgebouwd uit een vast bedrag aan bureaukosten en de opvangvergoeding
per afgenomen uur voor de gastouder. De bureaukosten zijn voor 2017 als volgt opgesteld;
Voor gezinnen met één kind zijn de bureaukosten € 59,00 per maand. De gezinsprijs wordt € 99 per maand,.
Dit is een vast bedrag per maand dat verdeeld wordt over het aantal af te nemen opvanguren en over het
aantal kinderen in het gezin. De bureaukosten worden als volgt:
Tarieven bureaukosten GOB Fides per 1-1-2017
2
1 kind
kinderen
Prijs per gezin per
€ 59,00
€ 99,00
maand
Prijs per kind per maand

€ 59,00

€ 49,50

3
kinderen

4
kinderen

€ 99,00

€ 99,00

€ 33,00

€ 24,75

Het gastouderbureau geeft jaarlijks advies over het uurtarief van de gastouders.
Voor 2017 hanteren wij een adviesvergoeding van € 4,80 per uur per kind.
De opvangvergoeding is exclusief de kosten voor voeding, tussendoortjes, luiers enzovoort.
Voor deze kosten geven wij een advies volgens de richtlijnen van het Nibud.
Vergoedingen voor maaltijden en tussendoortjes en eventuele vervoerskosten verrekenen de
gastouder en ouders rechtstreeks met elkaar.
Vergoeding voor voeding:
Vanuit het gastouderbureau adviseren wij de gastouders en vraagouders het lijstje van het NIBUD te
hanteren waarop de bedragen staan die gelden voor voeding. Samen met de oudercommissie hebben
wij dit lijstje aangepast door de bedragen af te ronden, zodat we hierbij op een rond bedrag uitkomen.
Vergoeding voor voeding.
Kind 1-3 jaar
Kind 4-8 jaar
Kind 9-13 jaar

Broodmaaltijd
€ 0,60
€ 0,80
€ 1,15

Warme maaltijd
€ 1,20
€ 1,70
€ 2,20

Tussendoortje / fruit
€ 0,65
€ 0,85
€ 1,00

Wij beseffen dat niet ieder kind hetzelfde is en dat het ene tussendoortje niet het andere is. Daarom
adviseren wij u om samen in gesprek te gaan en afspraken te maken over de voeding voor uw
kind(eren), wat past bij de huidige situatie. Herzie dit ook indien nodig.
U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om zelf de voeding te regelen, dit kunt u dan aangeven bij de
gastouder.
Vergoeding voor vervoer:
€ 0,31 per kilometer. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht vanuit de gastouder, indien
ouders en gastouder hierover afspraken hebben gemaakt en het vervoer noodzakelijkerwijs met de
auto plaats dient te vinden.
Voor gastouder-aan-huis adviseren we in 2017 een uurtarief van € 11,50 voor maximaal 4 kinderen (maximaal
3 dagen per week inzetbaar). Dit is een vast bedrag per uur. Dit bedrag is inclusief 8% vakantietoeslag. Een
gastouder aan huis heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. U kunt ook kiezen voor doorbetaalde
vakantie. In dat geval is het uurtarief € 12,50 per uur ongeacht het aantal kinderen. Net als bij de reguliere
gastouderopvang worden dan alleen de gewerkte uren geregistreerd en uitbetaald. Hierbij worden geen
vakanties doorbetaald.
Jaarlijks bepaalt de overheid het maximaal te vergoeden uurtarief voor gastouderopvang. In 2017 wordt dat
tarief met 0,7 % geïndexeerd. Het maximale uurtarief in 2017 waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt voor
gastouderopvang is € 5,75 per uur (dit is het normbedrag van de overheid).
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons op via: gastouyderbureau@sichtinggoo.nl
of op nummer 088 – 0088 569.
Met vriendelijke groet,
Bemiddelingsmedewerkers Gastouderbureau Fides Kinderopvang

