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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma D Kennis en 
Welzijn 

BBVnummer: 
105246 

Raadsvoorstel: 
106356 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Mark Brandes 11-10-2011 

15:02:11 
 
Onderwerp 
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Albrandswaard 2011 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Albrandswaard 2011 
 
 
Aanleiding: 
Naast de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beschikt Albrandswaard niet over 
specifieke regelgeving op het gebied van kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Door de wijzigingen in de wetgeving wordt dit kwaliteitsbeleid nu op landelijk niveau geregeld. De 
gemeente dient voor de ruimte- en inrichting van peuterspeelzalen en op het gebied van het toezicht 
en handhaving nog nadere regels vast te stellen.   
De voorliggende verordening biedt deze nadere regelgeving. 
Het peuterspeelzaalwerk in Albrandswaard wordt op dit moment verzorgd door Stichting 
Peuterspeelzalen Albrandswaard (SPA). Met het oog op de structurele bezuinigingen op de 
gemeentelijke subsidie peuterspeelzaalwerk wil SPA zich om gaan vormen tot een organisatie voor 
peuterwerk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de financieringsmogelijkheden van de Wet 
Kinderopvang. Na omvorming tot kinderopvangorganisatie (streefdatum 01 januari 2012) is de 
verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Albrandswaard 2011 voor SPA niet meer 
van toepassing. De verordening is dan nog wel relevant voor in de toekomst mogelijk nieuw op te 
richten peuterspeelzalen. 
 
Samenvatting; 
De minister van OCW heeft de beleidsregels Kwaliteit kinderopvang aangevuld met beleidsregels voor 
peuterspeelzalen. In het landelijk beleidskader voor de kwaliteit van peuterspeelzalen, dat 1 augustus 
2010 in werking is getreden, zijn geen eisen gesteld aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen. 
Voor het uitvoeren van verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk is het echter wel belangrijk om 
minimale eisen te stellen aan ruimte en inrichting. Deze eisen zijn opgenomen in de verordening 
ruimte- en inrichtingseisen; en bestaat uit de in het landelijk kader ontbrekende regels.  
 
Proces: 
Bij Wet van 7 juli 2010 is vanuit het zogenaamde wetsvoorstel Oke, de Wet kinderopvang gewijzigd in 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Na inwerkingtreding van de wetswijziging 
per 1 augustus 2010 geldt een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. 
Ter uitwerking van de globale wettelijke kwaliteitseisen heeft de minister van OCW, bij besluit van 09 
juli 2010, de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang aangevuld met beleidsregels voor peuterspeelzalen. 
De Beleidsregels zijn een vertaling van de kwaliteitseisen die brancheorganisaties voor kinderopvang 
en peuterspeelzalen in opdracht van de toenmalige staatssecretaris voor OCW in een convenant 
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hebben uitgewerkt. 
 
Doel: 
Kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen kan niet zonder het stellen van kwaliteitseisen. Eisen 
inzake ruimte en inrichting vormen hier een essentieel onderdeel van. De eerste levensjaren van een 
kind zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de cognitieve, de sociaal-emotionele en de motorische 
vaardigheden. De opvoeding door de ouders legt daarvoor de basis, maar ook de rest van de 
omgeving waarin het kind opgroeit is van belang. Veel kinderen brengen enkele uren per week door in 
peuterspeelzalen. Ze moeten daar veilig kunnen spelen en voldoende ruimte hebben. 
Peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente Albrandswaard wordt verantwoord en veilig uitgevoerd.  
 
Betrokken belangen: 
Voor het uitvoeren van verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk is het belangrijk dat minimale eisen 
gesteld worden aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen. 
 
Belangenafweging: 
In de verordening zijn regels vastgesteld aan de hand waarvan de betrokken belangen worden 
behartigd.  
 
Communicatie: 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de verordening gepubliceerd in De Schakel. Naast 
formele publicatie van de verordening onder bekendmakingen zal er gezorgd worden voor een 
toelichtende publicatie die wordt geplaatst op de gemeentepagina en website.  
 
Kosten: 
De inspectiekosten waren reeds opgenomen in het GGD basis takenpakket. Deze kosten lopen 
jaarlijks mee in de begroting. Rijksgelden zijn hiervoor beschikbaar gesteld. 
Hiernaast verkrijgen wij van het Rijk een financiële compensatie. Voor extra inspectiekosten is 
structureel € 12.000,-- euro, met ingang van 2010, toegevoegd aan het gemeentefonds. Hiervan is  
€ 10.000,-- euro bestemd voor gastouders en € 2.000,-- voor de peuterspeelzalen.  
Bij mogelijke uitvoering van handhaving kunnen extra kosten ontstaan.         
 
Evaluatie en controle: 
De toezichthouders van de GGD onderschrijven de noodzaak van het vaststellen van deze 
verordening.  
Als gevolg van de wetswijziging ten aanzien van het toezicht en de handhaving van gastouders (01 
januari 2010) en peuterspeelzalen (01 augustus 2010) wordt het gemeentelijk handhavingsbeleid 
binnenkort geactualiseerd. Peuterspeelzalen zullen jaarlijks door de GGD worden geïnspecteerd op 
basis van het door de VNG opgestelde afwegingsmodel. De nieuwe eisen ten aanzien van ruimte en 
inrichting zullen, naast lokale aanpassingen, in het toetsingskader van de GGD worden opgenomen.  
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Bijlagen: 
 105251: Toelichting op de verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 

Albrandswaard 2011  
 

 
Poortugaal, 25 oktober 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

               
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


