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1. Het college besluit dat de bevoegdheid tot toezicht en handhaving op naleving van de
kwaliteitseisen vermeld in de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, de daaruit
voortvloeiende AMvB en beleidsregels en de (nieuwe) gemeentelijke verordening
kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk te mandateren aan de hoofdafdeling VVH, afdeling
Handhaving Bebouwde Omgeving; inclusief de tekeningsbevoegdheid.

2. Het college besluit de bevoegdheid tot het opnemen in en verwijderen uit het register (voorheen
vergunningverlening) te mandateren aan de hoofdafdeling VVH, afdeling
Omgevingsvergunning vanaf het moment dat de wetsbepalingen inzake het register
peuterspeelzalen in werking treden; inclusief de tekeningsbevoegdheid.

3. Het college besluit de via de algemene uitkering structureel beschikbaar gestelde middelen voor
deze taakmutatie (45.600) te bestemmen voor het toezicht en handhaving kwaliteit
peuterspeelzalen. De kosten van dit besluit bedragen € 45.600 en zijn geraamd op beleidsveld
10.1 algemene dekkingsmiddelen en zullen bij bestuursrapportage 2011-1 worden overgeheveld
naar beleidsveld 2-3 integrale vergunningverlening en handhaving.

4. Het college besluit om de directeur van de GGD met ingang van 1 augustus 2010 alsnog
formeel aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 61 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Op grond van de uitgangspunten van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ is het
college bevoegd tot toezicht/handhaving op de naleving van de kwaliteitseisen en tot het opnemen in of
verwijderen van peuterspeelzalen uit het (landelijke) register. Tevens is het college bevoegd deze
bevoegdheden te mandateren.
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Onderwerp: Handhaving en registratie peuterspeelzalen
Reg. Nummer: STZ/JOS/2011/64076

1. Inleiding
Sinds 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
(Wet OKE) in werking. Met deze wet wordt de regelgeving en wetgeving van
peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang op één lijn gesteld, door het bieden van een
kwaliteitskader. De Wet Kinderopvang wordt daarmee uitgebreid tot de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Met betrekking tot de kwaliteit en het toezicht van de reguliere peuterspeelzalen en
de peuterspeelzalen met een voorschools aanbod is in de wet geregeld dat:

 de peuterspeelzaalondernemer (houder) verantwoordelijk is voor de
kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk;

 het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de
handhaving van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk;

 de GGD toezichthouder met betrekking tot de ruimte, inrichting en
kwaliteitseisen personeel is.

Gelet op de nieuwe Wet OKE, de gewijzigde Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, de meer uitgebreide taken van de GGD op dit terrein, de grote
overeenkomst met de taak kinderdagverblijven en gastouderbureau’s is een
structurele inbedding van deze taak qua vergunningverlening en handhaving binnen
de hoofdafdeling VVH een gewenste ontwikkeling.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit dat de bevoegdheid tot toezicht en handhaving op naleving

van de kwaliteitseisen vermeld in de Wet kinderopvang en kwaliteit
peuterspeelzalen, de daaruit voortvloeiende AMvB en beleidsregels en de
(nieuwe) gemeentelijke verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk’te
mandateren aan de hoofdafdeling VVH, afdeling Handhaving Bebouwde
Omgeving; inclusief de tekeningsbevoegdheid.

2. Het college besluit de bevoegdheid tot het opnemen in en verwijderen uit het
register (voorheen vergunningverlening) te mandateren aan de hoofdafdeling
VVH, afdeling Omgevingsvergunning vanaf het moment dat de wetsbepalingen
inzake het register peuterspeelzalen in werking treden; inclusief de
tekeningsbevoegdheid.

3. Het college besluit de via de algemene uitkering structureel beschikbaar
gestelde middelen voor deze taakmutatie (45.600) te bestemmen voor het
toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen. De kosten van dit besluit
bedragen € 45.600 en zijn geraamd op beleidsveld 10.1 algemene
dekkingsmiddelen en zullen bij bestuursrapportage 2011-1 worden
overgeheveld naar beleidsveld 2-3 integrale vergunningverlening en
handhaving.

4. Het college besluit om de directeur van de GGD met ingang van 1 augustus
2010 alsnog formeel aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 61
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Collegebesluit



2

3. Beoogd resultaat
Integrale aanpak met betrekking tot de gemeentelijke taak inzake de registratie van
het peuterspeelzaalwerk en realisatie van toezicht en handhaving.

4. Argumenten
Met de invoering van de Wet OKE komt de vergunningplicht voor peuterspeelzalen
te vervallen en wordt vervangen door een (landelijk) openbare registratie zoals ook
nu voor de kinderopvangorganisatie geldt.

De wetsbepalingen inzake het landelijk register peuterspeelzalen treden op een later
nog te bepalen tijdstip in werking. Het register is landelijk nog in ontwikkeling. De
gegevens die geregistreerd moeten worden, zijn opgenomen in de nog vast te stellen
AMvB. Dat neemt niet weg dat houders van peuterspeelzalen zich sinds 1 augustus
2010 moeten houden aan de nieuwe kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen zoals
vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

4.1 Handhavingstaken peuterspeelzaalwerk

Met de Wet OKE en de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
wordt de handhavingstaak aangaande peuterspeelzalen sterk uitgebreid. Daarbij kan
worden opgemerkt, dat de gemeente Haarlem op dit moment 37 peuterspeelzalen
telt waarvan 25 met een voorschools aanbod.
Deze taak wordt ingepast in andere handhavingtrajecten (dus bv tegelijk met
handhaving op milieu, brandveiligheid enz.). Hierdoor wordt de efficiency
bevorderd en wordt voorkomen dat peuterspeelzalen onnodig veel en vaak te
maken krijgen met verschillende gemeentelijke handhavinginstanties.
Deze taken liggen voor een deel bij de gemeente ( register, registratie en
handhaving) en voor een deel (inspecties) bij de GGD, onderdeel van de
VeiligheidsRegio Kennemerland. Dit betekent, dat door de overheid ( GGD of
gemeente) enerzijds toezicht wordt gehouden op, en zo nodig handhavend wordt
opgetreden, om er voor te zorgen dat een peuterspeelzaal voldoet aan de vle
kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan een peuterspeelzaal worden gesteld op
grond van de wet O.K.E.

De Registratie, toezicht en handhaving bij de kinderopvang heeft veel
overeenkomsten met deze taken bij peuterspeelzalen. Bij kinderdagverblijven
verzorgt de GGD namelijk al het toezichtsdeel binnen de handhaving. En dit heeft
er toe geleid, dat het Rijk de huidige landelijke kwaliteitseisen voor het toezicht op
de kinderopvang zoveel mogelijk ook van toepassing heeft verklaard op de
peuterspeelzalen. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor
peuterspeelzaalwerk en waarop zo nodig handhavend zal moeten worden
opgetreden zijn ingedeeld in de volgende domeinen: peuterspeelzaalwerk in de zin
van de Wet kinderopvang en kwaliteitsesen peuterspeelzalen; ouders, personeel,
veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio,
pedagogisch beleid, klachten en voorschoolse educatie. Kortom, gezien de ervaring
die op dit moment al is opgedaan met de kinderopvang, wordt de integrale en meest
efficiënte uitvoering van deze taak dan ook het best gewaarborgd door de
handhaving en registratie voor het peuterspeelzaalwerk hierop aan te sluiten.
Immers, uiteindelijk zal daardoor het gewenste doel, het op adequaat niveau
uitvoeren van de registratie en de integrale handhaving, zo slim mogelijk vorm
worden gegeven.
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Voor wat betreft het register geldt dat op landelijk niveau er op korte termijn een
register zal worden gelanceerd, waaraan alle gemeenten moeten meedoen, net zoals
bij kinderdagverblijven, en de gemeente deze peuterspeelzalen zal registeren. En dit
jaarlijks voor wat betreft de controleresultaten zal moeten aanvullen. Voor ouders
en derden wordt dan continu zichtbaar waar deze peuterspeelzalen binnen de
gemeente gelegen zijn, maar belangrijker nog, is ook bekend in hoeverre ze voldoen
aan de kwaliteitscriteria die daaraan op landelijk niveau gesteld worden.
Aangezien deze controles jaarlijks verricht moeten worden en het register up to date
dient te zijn, heeft het Ministerie voor deze taak in 2009 en 2010 structureel geld
aan de gemeente ter beschikking gesteld.

4.2, 4.3. en 4.4 Wijziging mandateringsbesluit

Met ingang van de invoering van de Wet OKE wordt de huidige
vergunningverlening, op een nog nader te bepalen tijdstip, vervangen door een
landelijk register. Het college heeft op grond van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen de bevoegdheid om peuterspeelzalen op te nemen
of te verwijderen uit het register. Er zijn geen wettelijke beperkingen om deze
bevoegdheid van het college te mandateren.

Alle peuterspeelzalen met een vergunning daterend uit 2008 t/m 2010 worden in
beginsel opgenomen in het register kinderopvang en peuterspeelzalen van de
gemeente Haarlem. Na vaststelling/aanpassing van de Verordening
peuterspeelzalen van de gemeente Haarlem worden alle Haarlemse peuterspeelzalen
(met voorrang die peuterspeelzalen met een vergunning uit 2008) opnieuw
geïnspecteerd aan de hand van de nieuwe eisen. Indien op cruciale punten niet
voldaan wordt aan de eisen, wordt de peuterspeelzaal uit het register verwijderd.

Gelet op deze koppeling is het van belang om de bevoegdheden om deze taak uit te
voeren en het mandaat hiervoor te leggen bij één en dezelfde hoofdafdeling.

De mandaatregeling zoals voorgesteld wordt opgenomen in de eerstvolgende versie
van het Mandateringsbesluit.

4.5

Gelet op de hogere eisen aan de peuterspeelzalen en de verhoogde taak qua
registratie en toezicht en handhaving die bij de gemeente over dit onderwerp wordt
neergelegd is het volledige bedrag
a € 45.600 ten behoeve van registratie, toezicht en handhaving benodigd
(registratie, extra inspecties, aanvullende onderzoeken en (juridische)
handhavingsacties). Volledigheidshalve wordt hier gemeld dat op grond van het
gemeentelijk handhavingsprogramma en de daarin gemaakte keuzes reeds met de
beschikbare capaciteit onder de minimale norm van het ministerie van VROM
wordt geopereerd. Het toezicht dient daarbij verplicht door de GGD te worden
uitgevoerd en zal aansluitend door de gemeente in het kader van de beginselplicht
tot handhaving worden aangepakt. , .
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4.6 Het aanwijzen van de directeur GGD als toezichthouder.
Zowel de VNG als het Rijk adviseren de gemeente om voor deze taak de directeur
van de GGD aan te wijzen aan toezichthouder. Deze kan zijn taak dan binnen de
organisatie doormandateren aan daartoe deskundige inspecteurs.

Zoals reeds eerder in deze nota is aangegeven is het taakveld kinderopvang en het
taakveld peuterspeelzalen met elkaar te vergelijken. Het bovengenoemde advies is
dan ook eensluidend aan hoe een en ander binnen het taakveld kinderopvang reeds
is geregeld. Op basis van transparant handelen en op basis van bewezen
deskundigheid bij de GGD achten wij het dan ook consistent om de uitvoering van
dit taakveld identiek aan het taakveld kinderopvang te organiseren.

5. Financiële gevolgen
In beperkte mate is de beleidsmatige taak op dit vakgebied thans binnen de
bestaande formatie van hoofdafdeling Stadszaken, uitgevoerd. Op het gebied van
handhaving en vergunningverlening rond peuterspeelzalen bestond er de afgelopen
jaren slechts een beperkte rol met dus ook beperkte kosten voor de gemeente. Een
exacte weergave van de omvang van deze beperkte werkzaamheden en dus kosten
is niet te geven, aangezien dat in het verleden niet separaat is bijgehouden.

Het toezicht werd en wordt dus uitgevoerd door de GGD die de rekening tot voor
kort bij de hoofdafdeling Stadszaken neerlegd. Daarnaast werd voor de bestaande
37 peuterspeelzalen de vergunningverlening nog door Stadszaken uitgevoerd. Bij de
overdracht van de werkzaamheden volgt geen verschuiving van formatie of
medewerkers naar hoofdafdeling VVH.

6. Kanttekeningen
Zeker nu de wetgeving rond de registratie nog niet van kracht is, kan nog niet
geconcludeerd worden of deze relatief kleine taakuitbreiding binnen de bestaande
capaciteit kan worden uitgevoerd. Tezijnertijd zullen al deze activiteiten
geëvalueerd moeten worden, zodat ook duidelijk wordt hoeveel capaciteit deze
nieuwe taak op het gebied van vergunningverlening, registratie, toezicht en
handhaving de gemeente daadwerkelijk kost en in hoeverre de Rijksbijdrage
toereikend is.

7. Uitvoering
Hoofdafdeling Stadszaken/JOS behoudt de verantwoordelijkheid voor de
vaststelling van de Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de
beleidsontwikkeling in deze. De aanpassingen op het register kinderopvang en
peuterspeelzalen wordt door de hoofdafdeling Stadszaken/JOS en hoofdafdeling
VVH in gezamenlijkheid voorbereid.

8. Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


