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Samenvatting
Op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het
college verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en
peuterspeelzalen. Hiertoe heeft het college het toezicht- en handhavingsbeleid
kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld.
Aanvullend hierop wordt de raad voorgesteld de "Verordening ruimte- en
inrichtingseisen peuterspeelzalen, Dordrecht" vast te stellen.
1. Wat is de aanleiding?
In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (in het vervolg
kortweg aangeduid als Wko) staan de kwaliteitseisen waaraan kinderopvang en
peuterspeelzalen moeten voldoen. Onder kinderopvang verstaan we
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.
Op basis van de Wko is het college van burgemeester en wethouders
verantwoordelijk voor het zogenoemde eerstelijns toezicht op de kwaliteit van de
kinderopvang en peuterspeelzalen. Namens het college is de directeur publieke
gezondheid van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd
aangewezen als toezichthouder.
De kwaliteitseisen zijn verder uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.
Echter, hierin zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van ruimte en inrichting van
de peuterspeelzalen. Dit in tegenstelling tot de kinderopvang, waarvoor wel
kwaliteitseisen zijn uitgewerkt en waar het college toezicht op houdt door middel
van het toezicht- en handhavingsbeleid.
2. Wat willen we bereiken?
Kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen kan niet zonder het stellen van
kwaliteitseisen. Eisen inzake ruimte en inrichting vormen hier een essentieel
onderdeel van. De eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk voor de
ontwikkeling van de cognitieve, de sociaal-emotionele en de motorische
vaardigheden. Veel kinderen brengen enkele uren per dag door in
peuterspeelzalen. Ze moeten daar veilig kunnen spelen en voldoende ruimte
hebben.
De kwaliteitseisen in de verordening zijn gebaseerd op de modelverordening
ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG).
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Omdat er in de Wko geen kwaliteitseisen zijn opgenomen voor de ruimte en
inrichting van peuterspeelzalen, heeft het college door middel van deze
verordening, een aantal kwaliteitseisen vastgesteld. Het college ziet toe op de
naleving van deze eisen door de directeur publieke gezondheid van de
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd aan te wijzen als
toezichthouder.
Op basis van artikel 1.61 en 2.19 van de Wko hield de directeur publieke
gezondheid al namens het college toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen
die wel in de Wko zijn opgenomen.
a. Inspraak en communicatie
Voordat het toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen werd vastgesteld door het college en de raad werd voorgesteld
om de verordening vast te stellen, is dit voorgelegd aan de houders van
kinderopvang en peuterspeelzalen in Dordrecht. Een aantal organisaties heeft
vervolgens vragen gesteld, maar dit gaf geen aanleiding tot aanpassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Jaarlijks brengt het college verslag uit over de werkzaamheden in het kader van
het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en
peuterspeelzalen. Het verslag is bedoeld als verantwoording aan de gemeenteraad
en wordt ook gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
die verantwoordelijk is voor het tweedelijnstoezicht.
c. Inclusiefbeleid
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
N.v.t.
5. Fatale beslisdatum
N.v.t.
6. Bij dit raadsvoorstel hoort de volgende bijlage:
ontwerp besluit met toelichting.
7. Voorstel
Wij stellen u voor de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen,
Dordrecht vast te stellen.
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