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Geachte leden van de raad,
Op 4 mei jl. heeft de burgemeester namens het college het ‘ jaarverslag handhaving Wet Kinderopvang 2009’
vastgesteld. Dit jaarverslag treft u als bijlage bij deze brief aan. Tevens ligt het in Zeist vastgestelde
handhavingsbeleid voor u ter inzage in de leeskamer.
Het college is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om jaarlijks een verslag vast te stellen over alle
toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang
heeft verricht. Voor het jaarverslag van 2009 is gebruik gemaakt van het model zoals dit wordt
voorgeschreven door de Inspectie van het Onderwijs. Dit jaarverslag is bedoeld als verantwoording aan de
gemeenteraad. Tevens wordt een afschrift aan de Inspectie van het Onderwijs verzonden.
Wettelijk kader
De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet worden eisen gesteld aan de
kwaliteit van de formele kinderopvang. De GGD is toezichthouder en voert in het kader van deze wet
inspecties uit. De GGD stelt na inspectie een inspectierapport op, welke naar de gemeente wordt verzonden.
De gemeente geeft een schriftelijke reactie op het inspectierapport aan de houder van de kinderopvanglocatie
en legt zo nodig sancties op. Zo geeft ze invulling aan haar verantwoordelijkheid voor het eerstelijns toezicht
en de handhaving van de Wet Kinderopvang.
Verantwoordelijk voor het tweedelijns toezicht is de Inspectie van het Onderwijs. Dit wil zeggen dat ze
controleert of de gemeenten hun verantwoordelijkheden, voortvloeiend uit de Wet Kinderopvang, goed
oppakken.
De Wet Kinderopvang ging in 2005 in en is in 2008 en 2009 gewijzigd. De meest recente wijzigingen hadden
betrekking op de gastouderopvang en zijn sinds 1 januari 2010 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn
dat er hogere eisen worden gesteld aan gastouders en gastouderbureaus en dat er een landelijk register komt
met goedgekeurde kinderopvang. Alleen de opvang die in dat register staat, wordt vergoed.
Lokale situatie
In Zeist stonden op 31 december 2009 de volgende aantallen kindercentra geregistreerd:
- 24 kinderdagverblijven
- 33 locaties voor buitenschoolse opvang (bso)
- 2 gastouderbureaus

Gebleken is dat in 2009 diverse kindercentra niet voldeden aan alle kwaliteitseisen. Indien overtredingen
werden geconstateerd zijn hiervoor sancties opgelegd, waarvan de zwaarte afhing van de ernst van de
overtreding. In de meeste gevallen betrof de sanctie een aanwijzing. Dat wil zeggen dat de houder van een
kindercentrum een hersteltermijn kreeg opgelegd om de overtreding ongedaan te maken. Na afloop van de
termijn werd gecontroleerd of de overtreding daadwerkelijk was opgeheven. Zo niet, dan werd een zwaardere
sanctie opgelegd om herstel af te dwingen. Dit was slechts voor één kindercentrum noodzakelijk.
De kwaliteit van de kinderopvang in Zeist is over het algemeen goed. Gemeente en GGD werken nauw
samen om de kwaliteit te blijven borgen. Voor die houders van kindercentra die nog niet aan alle
kwaliteitseisen voldoen, geldt dat we ze blijven volgen om te controleren of ze binnen de gestelde
hersteltermijnen wel voldoen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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