AGENDAPUNT NO 15.
Voorstel tot het kennis nemen van het
Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Wij stellen u voor middels bijgevoegd raadsbesluit aan te geven kennis genomen te hebben van het
"Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009".
Aanleiding tot het voorstel
Op grond van artikel 67 van de Wet kinderopvang is ons college verplicht jaarlijks vóór 1 mei verslag
te doen van de wijze waarop zij haar toezicht- en handhavingstaken op grond van de Wet
kinderopvang in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd. Middels het bij dit raadsvoorstel aan u
voorgelegde "Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009" geeft ons college uitvoering aan deze
wettelijke verplichting.
Inhoudelijke toelichting
Met betrekking tot het bijgevoegde verslag, waarnaar wij u uiteraard nadrukkelijk verwijzen, willen wij
in ieder geval het volgende kort toelichten.
Zoals ook aangegeven in het verslag heeft de gemeente Aalten tot op heden nog geen formeel
handhavingsbeleid vastgesteld met de door het Rijk vastgestelde kwaliteitsregels. Er ligt een concept
handhavingsbeleid die wij eind 2009 wilden vaststellen. Het concept handhavingsbeleid sluit aan bij
de hiervoor ontwikkelde VNG-model en de regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en
GGD. Maar i.v.m. de wetswijziging kinderopvang in 2010 kregen wij van de GGD het advies om te
wachten met het vaststellen van het handhavingsbeleid kinderopvang. Het hierdoor ontbreken van
formele sanctiemogelijkheden (variërend van dwangsommen, bestuurlijke boetes tot
exploitatieverboden etc.) heeft tot op heden in de praktijk niet tot problemen geleid. De door de
inspecteur kinderopvang van de GGD geconstateerde 'overtredingen' (in zo'n 90% van
administratieve aard), werden ofwel in overleg met de GGD door de houder zeer spoedig opgelost,
ofwel op licht aandringen door de gemeente via mediation door de houder aangepakt. Wij willen
hiermee aangeven dat de gemeente zich, ondanks het wat lang uitblijven van formeel vastgesteld
handhavingsbeleid, zeker niet ontrekt aan haar wettelijke verantwoordelijkheden. Wij gaan er vanuit
dat voor het eind van 2010 een formeel handhavingsbeleid aan uw raad ter vaststelling voorgelegd
zal zijn.
Voor een overige toelichting op de beantwoording van de vragen van het "Gemeentelijk verslag Wet
kinderopvang 2009" willen wij u uitdrukkelijk verwijzen naar de ter inzage gelegde rapportage aan
ons college. Tevens kunt u de inspectierapporten die onderdeel uitmaken van de verslaglegging over
2009 inzien bij afdeling FBI, team Facilitair.
Relatie met bestaand beleid c.a.
In het kader van de toezicht- en handhavingstaken uit de Wet kinderopvang heeft het college, sinds
de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2005:
- het "Kinderopvangregister gemeente Aalten" ingericht en een procedure voor melding en registratie
vastgesteld;
- alle in de gemeente Aalten gevestigende kinderdagverblijven en gastouderbureaus geregistreerd,
deze registergegevens aan de GGD Gelre-IJssel toegezonden en deze registratie overeenkomstig de
wet gepubliceerd;
- op naam inspecteurs kinderopvang bij de GGD Gelre-IJssel aangewezen en overeenkomstig de
wet gepubliceerd;
- de inspecteurs kinderopvang opdracht gegeven tot het uitvoeren van (voor)inspecties naar
aanleiding van nieuwe meldingen, incidentele onderzoeken vanwege wijzigingen in opvangruimten
en de jaarlijkse inspectieonderzoeken;
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- daar waar nodig via overleg of overreding aandacht gevraagd bij de houder van het kindercentrum
of gastouderbureau voor het opheffen van tekortkomingen of doorvoeren van gewenste
aanpassingen op grond van de inspectie.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Tegelijkertijd met onze beslissing om dit verslag aan uw raad ter kennisneming voor te leggen, dient
tevens (vóór 1 mei) een afschrift van het verslag te worden opgestuurd naar de Inspectie van het
Onderwijs, die het verslag namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangt.
De Inspectie van het Onderwijs analyseert vervolgens de verslagen en legt haar bevindingen neer in
een rapportage die de Minister van OCW, voorzien van zijn visie, toezendt aan het parlement. Een
afschrift van het onderhavige "Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009" hebben wij, mede gelet
op de eerder genoemde uiterlijke rapportagedatum, inmiddels al doen toekomen aan de Inspectie
van het Onderwijs.
Tijdspad
n.v.t.
Financiële consequenties
Géén

Aalten, 27 april 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2010;
gelet op het bepaalde in de Wet kinderopvang;

BESLUIT:

het “Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009” ter kennis te hebben genomen.

AALTEN, 15 juni 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

