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Betreft: Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016 

 

 
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 2016 is er gehandhaafd 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 2016    Aantal 
 
Gastouders     68 
 
Kinderdagverblijf    32 
 
Buitenschoolse opvang    19 
 
Peuterspeelzaal    1 
 
Gastouderbureau    1 
 
 
Uit de toezichtinformatie 2016 blijkt dat één aanvraag niet tijdig is afgehandeld. Het betrof een 
aanvraag voor een nieuwe buitenschoolse opvang en hierop is pas 11 weken na aanvraag een 
beslissing genomen. Aangezien de aanvrager pas na de uiteindelijke beslissingstermijn in exploitatie 
wilde was ook de inspectiedatum later dan normaal. Hierdoor werd de uiteindelijke beslissing pas na 
11 weken genomen in overeenstemming met de aanvrager, aangezien dit de exploitatiedatum niet 
zou beïnvloeden. 
 
Van de wettelijk uit te voeren inspecties zijn er twee niet uitgevoerd. Dit had te maken met een 
kinderdagverblijf welke na de start te weinig aanmeldingen had om daadwerkelijk in exploitatie te gaan 
en aanpassingen heeft gedaan aan de leeftijd van de op te vangen kinderen om voor meer kinderen 
opvang te kunnen bieden. Dit is toen onderzocht door de GGD en goed bevonden. Het onderzoek na 
registratie welke normaliter 3 maanden na registratie plaatsvindt, werd daarom verschoven naar het 
nieuwe jaar (februari 2017). 
 De andere inspectie welke niet werd uitgevoerd volgens de toezichtinformatie betrof een verhuizing 
van een reeds bestaande locatie. Elke verhuizing van een bestaande locatie wordt door het systeem 
gezien als nieuwe registratie en hierbij hoort na de inspectie voor registratie een inspectie 3 maanden 
na registratie. Als het echter een bestaande locatie betreft dan wordt er conform afspraak alleen één 
onderzoek gedaan i.p.v. twee. Dit omdat alle gegevens over de houder reeds bekend zijn en puur nog 
gekeken moet worden naar de nieuwe ruimte en de veiligheid. 
 
Van de bestaande gastouders is 9,3 % geïnspecteerd, hiermee voldoen we ruimschoots aan de norm 
van 5%. 
 
Bij de ingezette handhavingstrajecten scoren we 100%. Dit betekent dat we op elk handhavingsadvies 
van de GGD een handhavingsactie hebben uitgezet. 
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Den Helder, 12 juni 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
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Robert Reus  
 

 

 

 

 


