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Onderwerp
Handhavingsbeleid Kwaliteit Wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2013
Geadviseerde beslissing:
1. het geactualiseerde Handhavingsbeleid Kwaliteit Wet kinderopvang en kwaliteitsregels
peuterspeelzalen 2013, inclusief het Afwegingsmodel 2013 vast te stellen;
2. het Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2005 alsmede het besluit tot onderbrengen van de
taken m.b.t. handhaving bij de afdeling Bouwen en Wonen in te trekken.
Samenvatting:
De gemeenteraad wordt vanwege gewijzigde wetgeving geadviseerd het geactualiseerde
Handhavingsbeleid Kwaliteit Wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2013, inclusief
het Afwegingsmodel 2013 vast te stellen. Tevens het Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2005
alsmede het besluit tot onderbrengen van de taken m.b.t. handhaving bij de afdeling Bouwen en
Wonen in te trekken.
Proces:
Over de totstandkoming van dit nieuwe Handhavingsbeleid Wet kinderopvang heeft afstemming
plaatsgevonden in BAR verband. In de drie gemeenten zal hetzelfde Afwegingsmodel worden
gehanteerd. Ook is het nieuwe handhavingsbeleid onderwerp van gesprek geweest tijdens het regiooverleg met de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Om de gewijzigde beleidsregels en het gewijzigd afwegingsmodel kinderopvang vast te laten stellen
moeten eerst de vorige handhavingsbeleidsdocumenten worden ingetrokken. Dit is een wettelijke
bepaling. Omdat het vorige handhavingsbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad ligt het in de rede
dat de raad het nieuwe beleid vaststelt en tevens het oude beleid intrekt. In Barendrecht en
Ridderkerk hebben overigens de colleges het nieuwe beleid vastgesteld.
Na besluitvorming van de raad vindt bekendmaking van het besluit plaats in De Schakel en op de
website van de gemeente en verzending stukken aan belanghebbenden. Het besluit treedt een dag na
bekendmaking in werking.
Doel:
Te komen tot een actueel en transparant handhavingskader ter waarborging van kwalitatief goede
kinderopvang in de gemeente.
Toelichting:
Wetgeving
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard het Handhavingsbeleid Wet
Kinderopvang gemeente Albrandswaard inclusief het afwegingsmodel en een sanctieprotocol
vastgesteld. Tevens heeft zij ingestemd met het onderbrengen van de taken m.b.t. handhaving bij de
toenmalige afdeling KIBI/Team Bouwen en Wonen.
Op 28 november 2011 heeft de gemeenteraad, als aanvulling op de wettelijke kwaliteitseisen, de
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Albrandswaard 2011 vastgesteld.
Medio 2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd in Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
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peuterspeelzalen. Binnen deze wet (kortweg aangeduid als Wet kinderopvang) is nu een
kwaliteitskader voor peuterspeelzalen opgenomen ter harmonisatie van de kwaliteit van de
verschillende vormen van kinderdagopvang. Op 1 juni 2012 zijn de Beleidsregels kwaliteit
kinderopvang omgezet in een algemene maatregel van bestuur Besluit kwaliteit kinderopvang. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regels, verandert ook de grondslag voor de handhaving
kinderopvang. Daarom is het noodzakelijk dat dit nieuwe beleid nu wordt vastgesteld. Overigens zijn
er geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het vorige handhavingsbeleid.
Actuele situatie in Albrandswaard
Per 1 maart 2013 kent de gemeente 10 geregistreerde kinderdagverblijven, 8 locaties voor
buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau en 34 gastouders.
Opgemerkt wordt dat onder de 10 kinderdagverblijven ook de 5 peuterspeelzalen zijn opgenomen die
per 1 maart 2012 zijn omgevormd tot peuterwerk en onder de Wet kinderopvang zijn gebracht. Sinds
genoemde datum is de juiste naamstelling van de uitvoerende organisatie Stichting Peuterwerk
Albrandswaard (SPA). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel geen peuterspeelzalen in Albrandswaard
zijn.
Inhoud nieuw beleid
Het voorliggende Handhavingsbeleid Wet kinderopvang 2013 is een beleidsdocument bestaande uit
een oplegnotitie met daarin paragrafen over de aanleiding, evaluatie handhaving kinderopvang 20072011, taken en verantwoordelijkheden enz. Het tweede deel is het Afwegingsmodel 2013, zoals door
de VNG in juni 2012 beschikbaar is gesteld. Per opvangvorm en per inspectiedomein zijn de
prioritering en de handhavingsstappen aangegeven.
Het college is verantwoordelijk voor de kwaliteit in de kinderopvang en de handhaving daarvan. Het
college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang bij het uitvoeren van de
handhavingsacties die nodig zijn als een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau,
voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer
kwaliteitseisen vermeld in de Wet kinderopvang en in het Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen. Het model beschrijft de prioritering, de bestuursrechtelijke handhavingsstappen, en
de bestraffende maatregel in de vorm van een bestuurlijke boete.
Communicatie:
Na vaststelling van het nieuwe beleid handhaving kinderopvang volgt een bekendmaking in De
Schakel en op de gemeentesite. Verder worden de beleidsstukken verstuurd naar alle
belanghebbenden: kindercentra en gastouderbureaus.
Kosten:
Het actualiseren van het handhavingsbeleid heeft geen extra financiële consequenties. Met de GGD
Rotterdam-Rijnmond worden elk jaar afspraken over aantallen en aard van de inspecties gemaakt. De
kosten hiervoor zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en worden elk jaar geactualiseerd. Sinds
2010 ontvangt de gemeente voor de inspecties kinderopvang structureel extra en tot nu toe dekkende
middelen van het rijk.
Evaluatie en controle:
Het college dient elk jaar voor 1 juli een verantwoordingsverslag op te stellen van alle toezichts- en
handhavingstaken die het college in een kalenderjaar heeft verricht. Verslaglegging vindt plaats via
een vastgesteld model. Dit verslag wordt vervolgens (ter kennisgeving) verzonden aan uw raad en
aan de Inspectie van het Onderwijs (tweedelijns toezichthouder). Het ministerie van OCW gebruikt
deze informatie onder andere bij de beleidsontwikkeling.
Uit de evaluatie van het handhavingsbeleid blijkt dat over de periode 2007-2012 slechts een beperkt
aantal handhavingssituaties is opgetreden. Deze zijn vanwege de sociale en niet fysieke aard van de
problematiek (beroepskwalificatie, klachtenprocedure, leidster-kind ratio) afgehandeld door de afdeling
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Bestuur/Welzijn, Onderwijs en Sport. De afdeling Bouwen en Wonen heeft zich beperkt tot
beoordeling aan de voorkant van het proces: aanvraag en realisatie van nieuwe accommodaties.

Poortugaal, 12 februari 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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