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Aanleiding
Deze memo is opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.
Deze memo informeert over de beleidsnota handhaving kwaliteitseisen kinderopvang zoals die
door ons college is vastgesteld. Het gaat hier om beleidskaders, waardoor ons college het
mandaat heeft om dit vast te stellen. Dit beleid is een handvat voor het handhaven van de kwaliteit
van kinderopvang.
Inhoud beleidsnota
Het doel van de Beleidsnota Handhaving Kwaliteitseisen Kinderopvang van de gemeente Bergen
is vast te leggen hoe de gemeente Bergen toezicht houdt op de kwaliteit van de kinderopvang en
omgaat met overtredingen van de kwaliteitsregels kinderopvang. Hiermee wordt gewaarborgd dat
er in de gemeente Bergen verantwoorde kinderopvang wordt geboden.
Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. In deze wet krijgt de kwaliteit van
kinderopvang een extra accent. De verantwoordelijkheid voor het bieden van voldoende kwaliteit is
nadrukkelijk neergelegd bij de ondernemers in de kinderopvang. Gemeenten zijn
eindverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD.
Een goede kwaliteit van de kinderopvang is belangrijk omdat kinderen een kwetsbare groep
vormen. Daarnaast moeten ouders de zorg voor hun kinderen met een gerust hart kunnen
uitbesteden.
Het is belangrijk om vast te leggen hoe we met overtredingen van de kwaliteitsregels van de Wet
kinderopvang omgaan. In dit verband is het daarom wenselijk dit beleid vast te leggen in een
Beleidsnota Handhaving Kwaliteitseisen Kinderopvang. In dit handhavingsbeleid is opgenomen om
welke type overtredingen het kan gaan, hoe zwaar een overtreding weegt en welke sanctie hierop
volgt.
Afhankelijk van de priotering die aan de overtreding hangt, wordt de overtreding gesanctioneerd.
Bij de prioriteitsstelling is gebruik gemaakt van het afwegingsmodel “Handhaving kinderopvang”
van de VNG. In dit model wordt gekeken naar het negatieve effect dat zich kan voordoen bij een
overtreding. Hoe groter het negatieve effect, hoe hoger het belang om in te grijpen.
Op dit moment wordt er al wel vanuit dezelfde lijn gehandeld, alleen het beleidskader ontbrak nog.
Ook zijn er nog geen ernstige tekortkomingen geconstateerd.
Verantwoordelijkheid gemeente
De Inspectie van het Onderwijs wil de uitvoering van het toezicht en de handhaving op de
kinderopvang verbeteren in gemeenten waar dat nu niet (voldoende) het geval is. Dit doet zij onder
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meer door verbeterafspraken te maken met gemeenten en te publiceren welke gemeenten voldoen
aan de wettelijke minimum eisen en welke niet.
Op 31 oktober ontvingen wij het bericht van het ministerie dat de gemeente Bergen geregistreerd
stond met status B, dit houdt in dat de gemeente haar wettelijke taken niet voldoende naleeft maar
bezig is met het maken en uitvoeren van verbeterafspraken.
Naar aanleiding van die verbeterafspraken en met het vaststellen van deze Beleidsnota
Handhaving Kwaliteitseisen Kinderopvang voldoet de gemeente aan de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen en wordt de naleving van de kwaliteitsregels voor kinderopvang
gewaarborgd.
Op 19 december 2011 ontvingen wij het bericht van het ministerie dat met het vaststellen van de
Beleidsnota en de uitgevoerde verbeterafspraken de gemeente per direct geregistreerd is als
Status A. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen voor uitvoering toezicht op en
handhaving van kinderopvang.
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