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Betreft: Gemeentelijk verslag wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Het college van burgemeester en wethouders stelt, conform art. 3.10 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteit peuterspeelzalen, jaarlijks voor 1 juli een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken 
welke zij in het kalenderjaar in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen heeft 
verricht. In het verslag wordt tot uitdrukking gebracht op welke wijze de gemeente invulling heeft 
gegeven aan haar bevoegdheden. 
In 2015 is er gehandhaafd volgens het gemeentelijk handhavingsbeleid toezicht en handhaving 
kwaliteit kinderopvang (vanaf 5 oktober 2015 volgens Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015) en de gemeentelijke verordening ruimte- en inrichtingseisen 
2011. 
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle locaties kinderopvang 
opgenomen. Ook de inspectierapporten zijn hier terug te vinden. 
 
Locaties in 2015    Aantal 
 
Gastouders     80 
 
Kinderdagverblijf    32 
 
Buitenschoolse opvang    16 
 
Peuterspeelzaal    1 
 
Gastouderbureau    1 
 
 
Uit de toezichtinformatie 2015 blijkt dat er twee aanvragen niet tijdig zijn afgehandeld. Eén keer betrof 
het een aanvraag vanwege een verhuizing die door allerlei omstandigheden steeds werd uitgesteld. 
Hierdoor kon niet binnen de 10 weken termijn een beslissing worden genomen. De andere keer betrof 
het een gastouder die heel slecht bereikbaar was en weinig ruimte gaf voor het maken van een 
afspraak voor inspectie met de GGD. Hierdoor was er geen mogelijkheid om te beslissen binnen de 
10 weken termijn. 
Alle inspecties zijn voor 100% uitgevoerd, conform wettelijk voorschrift. 
Van de bestaande gastouders is 10,5% geïnspecteerd, hiermee voldoen we ruimschoots aan de norm 
van 5%. 
Ook bij de ingezette handhavingstrajecten scoren we 100%. Eénmalig is er besloten niet te 
handhaven terwijl het advies was dat wel te doen. De reden hiervoor was dat de betrokken gastouder 
inmiddels besloten had te stoppen met haar werkzaamheden en handhaving daardoor niet meer nodig 
was. Op het moment van beslissen was de gastouder al niet meer geregistreerd. 
 
Den Helder, 24 mei 2016. 
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