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Geacht College,
Onlangs ving D66 een signaal op over grote terughoudendheid van woningcorporaties ten
aanzien van gastouderopvang. Een van de casussen die ons werden voorgelegd, betrof een
gastouder die op last van de woningcorporatie (in dit geval Woonbron) per direct haar
activiteiten diende te staken, omdat het een bedrijfsactiviteit zou zijn. Nu is het inderdaad zo dat
gastouders een vergoeding ontvangen en dat daarom (indien de woning alleen een
woonbestemming heeft) toestemming van de verhuurder nodig kan zijn.
D66 en de SP vragen zich af of er meer vrijheid gecreëerd moet en kan worden om
gastouderopvang aan te bieden vanuit een (sociale) huurwoning. Deze laagdrempelige, flexibele
vorm van kinderopvang kan een uitkomst zijn voor werkende ouders, omdat zij daardoor
beiden actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Gastouderopvang sluit goed aan bij de
veranderende arbeidsmarkt, waarin flexibele werktijden steeds gebruikelijker worden; dit in
tegenstelling tot kinderdagverblijven, waar ouders vaak gebonden zijn aan vaste dagdelen.
Gastouderopvang draagt bovendien bij aan de werkgelegenheid: het biedt de gastouder een
kans om inkomsten te genereren. Het uitgangspunt is hierbij dat het gaat om geregistreerde
gastouderopvang, die voldoet aan de randvoorwaarden wat betreft veiligheid, kwaliteit en het
pedagogisch klimaat, en waarin overlast voor de omwonenden beperkt blijft.
D66 en de SP hebben hierover de volgende vragen voor het College:
1. Deelt u de mening van D66 en de SP dat gastouderopvang voordelen kan opleveren in de
vorm van werkgelegenheid (bron van inkomsten voor de gastouders) en
arbeidsparticipatie (verlaging van de drempel om als ouder te blijven werken)? Zo nee,
waarom niet?
2. Bent u op de hoogte van het beleid van de verschillende woningcorporaties omtrent
gastouderopvang in de gehuurde woning? En kunt u dat beleid, evenals de
achtergronden daarvan, met de gemeenteraad delen?
3. Indien blijkt dat woningcorporaties te rigide met de regels omgaan: bent u bereid met de
woningcorporaties in gesprek te gaan over het versoepelen van de regels omtrent
gastouderopvang in sociale huurwoningen?
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.
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