
IWI Inspectie Werk en Inkomen

Toezicht Gemeentelijk
Domein

Het college van burgemeester en wethouders Postbus 11563

2502 AN Den Haag

Prinses Beatrbdaan 82

2595 AL Den Haag

Telefoon (070) 304 44 44

Fax (070) 304 44 45

www.iwiweb.nl

Contactpersoon mw. drs. I.C. Tulkens

Doorkiesnummer (070) 304 46 91

E-maii itulkens@iwiweb.nl
Onderwerp rapport 'Buiten Spelen'

Datum g 7 c; T p 0 0 0 7

Uw brief van

Ons kenmerk 2007/3509

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname het rapport 'Buiten Spelen' van de Inspectie Werk en Inkomen,
het bijbehorende persbericht en de nota van bevindingen.

Dit rapport is het resultaat van het IWI-onderzoek naar de omvang van de tekorten aan buitenspeel-
ruimte bij de Nederlandse kinderopvanglocaties en de acties die gemeenten vanuit hun toezichthou-
dende rol nemen om deze tekorten te verhelpen.

De nota van bevindingen geeft de feitelijke bevindingen van het onderzoek weer en kan wellicht
voor u van belang zijn om, zonodig, verbeteringen in uw gemeentelijk toezicht op de Wet kinder-
opvang te bewerkstelligen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het rapport vandaag aangebo-
den aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar geworden.

Hoogachtend,
Inspecteur-gene
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inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder voor de minister van SZW.
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Kinderopvang scoort goed op buitenruimte, gemeenten handhaven niet altijd

Byna 99 procent van de kinderopvanglocaties beschikt over voldoende plek voor de kin-
deren om buiten te spelen. Te weinig buitenruimte komt vooral voor in verstedelijkte ge-
bieden. In de locaties waar de buitenruimte niet groot genoeg is, worden ongeveer 3.000
kinderen opgevangen. Gemeenten treden echter niet altyd op tegen bedry ven die niet aan
de norm voldoen. Dat bUJkt uit het vandaag verschenen rapport Buiten spelen van de In-
spectie Werk en Inkomen.

Uit een inventarisatie bij gemeenten blijkt dat bijna 99 procent van de kinderopvanglocaties
voldoet aan de norm voor buitenruimte. Per kind is er dan ten minste 3 m2 buitenspeelruimte
beschikbaar aangrenzend aan of in de nabijheid van het binnenverblijf. Bij de controle van de
buitenruimte ontstaat soms nog onduidelijkheid over de interpretatie van de termen 'aangren-
zend' en 'in de nabijheid'.

Gemeenten treden niet altijd adequaat op tegen bedrijven die niet aan de buitenruimte voldoen.
Bij een controle van 13 gemeenten, bleken 5 gemeenten onvoldoende te handhaven. Drie ge-
meenten keurden situaties goed die niet binnen de normen passen en twee gemeenten hadden
nog helemaal niets aan handhaving gedaan. De meeste gemeenten gaven aan dat ze bij overtre-
dingen in eerste instantie samen met de eigenaar tot praktische oplossingen willen komen. Met
tijdelijke afspraken en hersteltermijnen proberen zij het opleggen van sancties zoveel mogelijk
te vermijden.

Bij de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 heeft de sector zelf een convenant opgesteld
met kwaliteitsnormen voor de kinderopvang, dat vervolgens onderdeel is geworden van de
regelgeving. Daarin is bepaald dat er voor elk kind ten minste 3m2 buitenspeelruimte moet zijn.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en laten het toezicht uitvoe-
ren door de GGD.

[ NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE ]
Voor een toelichting kunt u bellen met Erik Stolk (070 304 4639 of 06 5102 4559).
Het rapport kunt u downloaden van www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling Strategie en
communicatie (070 304 46 17).
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