
 

 

 

Brief aan de leden 
T.a.v. het college en de raad 

 
 

 
 

 
 

informatiecentrum tel. 
 (070) 3738020 

uw kenmerk bijlage(n) 
 

betreft 
Actuele beleidsontwikkelingen 
kinderopvang 

ons kenmerk 
BAOZW/U200801040 
Lbr. 08/125 

datum 
9 juli 2008 

Samenvatting 
Deze ledenbrief geeft u een overzicht van de actuele beleidsontwikkelingen op het terrein van de 

Kinderopvang. Naar aanleiding van het ingaan van het nieuwe beleidskader op 3 april jongsleden 

zijn een aantal zaken gewijzigd. Tevens wordt u geïnformeerd over de hoogte van de extra 

middelen die dit jaar voor de kinderopvang in het gemeentefonds zijn gestort. Daarnaast kan de 

wijziging Wet ruimtelijke ordening (Wro)  en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) per 1 juli 2008 

gevolgen hebben voor Kinderopvang locaties.  

Tenslotte leest u in deze ledenbrief de bestuurlijke afspraken tussen staatssecretaris Dijksma en 

de VNG over harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang en VVE.  

 

Wij maken van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de vernieuwde veel gestelde vragen lijst 

over toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang op onze website www.vng.nl.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Nieuw handhavingsbeleidbeleid en overgang  
 

Sinds 3 april jl. zijn de nieuwe ministeriële beleidsregels Kwaliteit kinderopvang en de 

beleidsregels Werkwijze toezichthouder kinderopvang (inclusief toetsingskaders en model 

inspectierapport voor de verschillende soorten opvang) van kracht.  

In het model Inspectierapport is de belangrijkste verandering de weging van de beoordeling. In het 

nieuwe model is de beoordeling volgens het  schema slecht/onvoldoende/voldoende vervangen 

door de beoordeling voldoet aan de gestelde voorwaarde of voldoet niet of kan niet beoordeeld 

worden. De andere verandering is dat de beoordeling in het nieuwe model per 

(kwaliteits)voorwaarde plaatsvindt en dus niet meer per domein.  

De nieuwe wijze van beoordelen en de wijzigingen in de Beleidsregels kwaliteit zorgen ervoor dat 

de aansluiting met het gemeentelijk handhavingsbeleid vanaf 3 april 2008 niet meer volledig is. 

Inmiddels heeft de VNG een nieuw Afwegingsmodel handhaving Wet kinderopvang opgesteld. In 

het nieuwe model zijn de nieuwe beoordelingssystematiek en de gewijzigde beleidsregels kwaliteit 

verwerkt. Het afweginsmodel kunt u via www.vng.nl downloaden.  

Het is belangrijk de aanpassingen zo snel mogelijk in het gemeentelijk handhavingsbeleid vast te 

stellen.  

 

Veel gemeenten vragen zich af op basis waarvan zij kunnen handhaven tussen 1 april 2008 en de 

datum waarop zij hun nieuwe handhavingsbeleid hebben vastgesteld. 
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Wanneer gemeenten in de tussenliggende fase handhavend optredenkan bij de afweging van het 

besluit niet worden volstaan met verwijzing naar het voormalig gemeentelijke handhavingsbeleid, 

maar dient het besluit zorgvuldig te worden onderbouwd. De onderbouwing moet plaats vinden 

met verwijzing naar het overtreden wetsartikel of beleidsregel kwaliteit. Ook dient de gemeente te 

verwijzen naar de beoordeling in het inspectierapport.    

 
Ten opzichte van het vorige model zijn in het nieuwe Afwegingsmodel handhaving kinderopvang, 

de prioriteiten op een aantal punten gewijzigd. Zie voor het nieuwe model www.vng.nl. 

 

De hoogte van de extra middelen voor kinderopvang voor 2008 kan elke gemeente zelf 

berekenen 

Op de website van het ministerie van BZK ( http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=112563) kunt 

u met behulp van een spreadsheet berekenen welke bedragen voor uw gemeente in 2008 aan het 

gemeentefonds worden toegevoegd voor de kinderopvang.  

 

 

Extra middelen voor de versterking toezicht en handhaving kinderopvang 

Vanwege de gevolgen voor het eerste lijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de 

uitbreiding van het aantal locaties in de kinderopvang en de noodzaak van een strikter toezicht 

op de gastouderopvang heeft het kabinet vanaf 2008 structureel € 3 miljoen aan het 

gemeentefonds toegevoegd. Een deel van de middelen (circa 1/3)  is bestemd voor het 

intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang, in het bijzonder voor het bekostigen van 

extra menskracht om het incidentele onderzoek (zoals bedoeld in art. 62 lid 3) bij niet voldoende 

functionerende gastouderbureaus uit te kunnen voeren. De bedoeling is dat gemeenten en 

GGD’en hier meer gebruik van maken als zaken niet in orde zijn.  

Voor een berekening van de hoogte van de extra middelen voor uw gemeente voor 2008 raden wij 

aan om gebruik te maken van een spreadsheet op de website van het ministerie van BZK 

(http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=112563). Deze extra middelen kunt u optellen bij de 

middelen die uw gemeente nu al ontvangt voor toezicht en handhaving kinderopvang. Zo krijgt u 

inzicht in de totale hoogte van dit bedrag voor 2008. De VNG kan u desgewenst inzage geven in 

de hoogte van de middelen die er  in 2005 voor uw gemeente zijn toegevoegd aan het 

gemeentefonds voor de toezicht en handhaving kinderopvang, 

Met deze nieuwe berekeningswijze krijgt u een nauwkeuriger inzicht in de hoogte van de middelen 
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voor toezicht en handhaving kinderopvang dan met de eerder door VNG geadviseerde 

berekeningswijze. In een nieuwsbericht van 19 mei jl. op de VNG website gaf de VNG gemeenten 

de tip om dit bedrag in te schatten door het voor hun gemeente beschikbare bedrag voor 2005 

voor toezicht en handhaving te vermenigvuldigen met een factor van 1,6.  

De verdeling van de middelen voor de versterking toezicht en handhaving kinderopvang vindt dit 

jaar nog plaats via de maatstaven inwoners, bijstandsontvangers en minderheden. De VNG 

bestudeert een nieuwe verdeelsystematiek die januari 2009 zal ingaan 

 

Versterking beleidsinzet gemeenten t.b.v. uitbreiding en buitenschoolse opvang 

Sinds september 2007 zijn scholen verplicht hun leerlingen buitenschoolse opvang (BSO) aan 

te bieden. Dit heeft geleid tot grote wachtlijsten. Het kabinet heeft eenmalig € 5 miljoen aan het 

gemeentefonds toegevoegd om gemeenten in staat te stellen in overleg met de scholen en 

kinderopvangorganisaties extra activiteiten te ontplooien of investeringen te plegen om de 

wachtlijsten terug te dringen. De verdeling van deze middelen vindt plaats via de maatstaf 

jongeren. De spreadsheet op de website van het ministerie van BZK 

(http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=112563) kunt u ook gebruiken voor de benadering voor 

de hoogte van deze middelen voor uw gemeente. 

 

Gevolgen wijziging Wet ruimtelijke ordening (Wro)  en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) per 

1 juli 2008 voor Kinderopvang locaties  
 

Per 1 juli wijzigt de Wet op de ruimtelijke ordening. Welke gevolgen heeft dat voor de huisvesting 

van kinderopvang? 

 

Het komt vaak voor dat kinderopvang plaatsvindt in een gebouw dat een andere bestemming heeft 

in het kader van de ruimtelijke ordening. De Raad van State heeft enige tijd terug een uitspraak 

gedaan dat de bestemming onderwijsdoeleinden niet kinderopvang bevat. Dit betekende voor de 

praktijk dat een vrijstelling art. 19 WRO nodig was om bijvoorbeeld in een schoolgebouw 

kinderopvang te mogen realiseren. 

Voor deze bestemmingsplannen is, in de tijd gelegen tussen bedoelde uitspraak en 1 juli 2008, in 

veel gevallen een art. 19 besluit genomen. Deze vrijstellingen behouden hun kracht ook na 1 

juli aanstaande.  
Veel gemeenten hebben in recente bestemmingsplannen bewust de omschrijving al veel ruimer 

geformuleerd: maatschappelijke doeleinden, waaronder onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk, 

buurtwerk enzovoort.  
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Ontheffing in nieuwe wet  

Gemeenten die de omschrijving nog niet ruimer geformuleerd hebben kunnen vanaf 1 juli 2008 de 

ontheffing gebruiken die genoemd is in artikel 3.23 Wro. Deze is uitgewerkt in art. 4.1.1 Bro 

waarvan  lid 1 i van toepassing is op kinderopvang in bestaande gebouwen met een andere 

bestemming.  

Een beperking van deze ontheffingsmogelijkheid is dat de voorziening voor kinderopvang groter 

dan 1.500 m2 er niet onder valt. Daarvoor is een projectbesluit nodig zijn, waarvoor een 

zwaardere procedure geldt.   

 

Automatisering toezicht en handhaving. 

De inspectieraad heeft aan programma E-inspecties de opdracht gegeven om voor het domein 

kinderopvang in pilotvorm een Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) in te richten. Met deze 

GIR is het mogelijk om het proces  van toezicht en handhaving voor een belangrijk deel te 

automatiseren. Doel van de GIR is om de kwaliteit van het proces te verbeteren en het proces 

efficiënter te maken.  Inmiddels zijn VNG, GGD Nederland en de Inspectie van het Onderwijs als 

direct betrokkenen bezig om de functionele inrichting van het systeem voor de pilot af te maken. 

Het systeem zal in eerste instantie de registers gaan bevatten. Vervolgens de inspecties en de 

handhaving met bijbehorende rapportages en als laatste zal een functie toegevoegd worden 

waarmee gegevens ten behoeve van de verantwoording aan de tweedelijns toezichthouder te 

genereren toegevoegd worden. 

Tijdens de pilot wordt de GIR in nauw overleg met de (toekomstige) gebruikers van gemeenten en 

GGD’en verder ontwikkeld en getest.  

Volgens planning zullen gemeenten en GGD’en per 1 januari 2009 gebruik kunnen maken van dit 

automatiseringssysteem. 

 

Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang en VVE 

Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een taalachterstand kunnen nog in deze kabinetsperiode 
rekenen op voorschoolse educatie. Staatssecretaris Dijksma en de VNG hebben hierover op 3 
april  een akkoord gesloten. Op lokaal niveau zijn gemeenten nu aan zet om taalachterstanden op 
de agenda te plaatsen.   
 
De afspraken zijn een uitwerking van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. Dijksma stelt een 
extra bedrag beschikbaar via de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid dat 
oploopt van 30  miljoen euro in 2008 tot 44,5 miljoen in 2011. Dit bedrag komt bovenop de OAB-
middelen (circa 175 miljoen, waarvan minstens 110 miljoen voor VVE) die het Rijk nu al 
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beschikbaar stelt. Mede door deze investering moet in 2011 de taalachterstand bij deze leerlingen 
met 40 procent lager zijn dan in 2002. 
 
Op lokaal niveau zijn gemeenten nu aan zet om taalachterstanden op de agenda te plaatsen. 
Daarvoor zullen gemeenten ook eigen geld inzetten. Hiervoor worden door het Rijk extra middelen 
toegevoegd aan het Gemeentefonds, oplopend van 16,5 miljoen in 2008 tot 56,5 miljoen in 2011. 
Hoewel de extra middelen voor VVE niet gelabeld zijn, adviseert de VNG het geld wel voor dit doel 
aan te wenden. Met name daar waar het aanbod VVE nog niet afdoende is om 100% 
doelgroepbereik te realiseren.  
 
Tevens is afgesproken dat staatssecretaris Dijksma bekijkt of het voor VVE-programma’s  
beschikbare geld ook kan worden besteed aan bijvoorbeeld opleidingen van leidsters in de 
opvang. Daarnaast ondersteunen Rijk en VNG de uitvoering via een interbestuurlijk team waarin 
ook gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
 
Overige afspraken 
De VNG heeft met staatssecretaris Dijksma bestuurlijke afspraken gemaakt over harmonisatie 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Deze afspraken zijn gericht op het versterken van de 
positie van gemeenten in het veld van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs. 
Instandhouding van het peuterspeelzaalwerk is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. Het Rijk 
ondersteunt daarbij de gemeenten. Gemeenten kunnen aard en tempo van de harmonisatie 
bepalen.  
 
Perspectief op harmonisatie 
Het Rijk en de gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor: 
• Goede VVE voor alle doelgroepkinderen   
• Verbetering van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk  
• Het financieel toegankelijk houden van het peuterspeelzaalwerk voor alle kinderen  
• Effectief toezicht op, en handhaving van het kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk en het 

aanbod van voorschoolse educatie  
 
Financiële toegankelijkheid peuterspeelzaalwerk 
Het Rijk stelt via de amvb-OAB vanaf 2009 € 20 miljoen beschikking aan gemeenten, via het 
gemeentefonds, voor een tegemoetkoming aan ouders van VVE doelgroepkinderen, waardoor de 
eigen bijdrage van deze ouders op het niveau van de Wet kinderopvang komt.  
De VNG stimuleert gemeenten ervoor zorg te dragen dat op macro niveau in ieder geval de 
middelen die zij nu inzetten voor peuterspeelzalen voor dit doel beschikbaar blijven. Dit betekent 
dat de VNG de gemeenten stimuleert om eventueel vrijvallende middelen, bijvoorbeeld als gevolg 
van de bovengenoemde financiering door het rijk voor. VVE doelgroepkinderen, worden ingezet 
om het peuterspeelzaalwerk ook toegankelijk te houden voor kinderen die geen VVE nodig 
hebben. Dit  uitgangspunt komt terug in de modellen die hierna worden genoemd. 
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Kwaliteit 
Er komt in 2010 één wettelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzaalwerk.   
Onderdeel hiervan is dat het ambitieniveau van peuterspeelzalen van 0 naar 1 gaat, voor wat 
betreft de beroepskrachten. Dit betekent dat er altijd tenminste één beroepskracht op een groep 
zal staan. Hiervoor stelt het Rijk structureel € 5 miljoen beschikbaar.  
Bovendien wordt de leidster-kindratio in het peuterspeelzaalwerk gelijk getrokken met die in de 
kinderopvang voor 3-jarigen. Dit betekent dat in de peuterspeelzalen minimaal 1 leidster aanwezig 
zal zijn op 8 kinderen. Conform bovenstaande, hoeft dit slechts 1 beroepskracht te zijn. Het Rijk 
stelt hiervoor een bedrag van € 30 miljoen ter beschikbaar dat zal worden toegevoegd aan het 
gemeentefonds.  
Daarnaast zullen minimumeisen voor veiligheid en gezondheid, zoals bijvoorbeeld de risico-
inventarisatie, verklaring omtrent gedrag, pedagogisch plan en dergelijke conform de 
kinderopvang, in landelijke regelgeving worden verankerd, zodat overal hetzelfde basisniveau van 
veiligheid en gezondheid is gewaarborgd.  
 
Stimulering harmonisatie  
Met het oog op de stimulering van de harmonisatie zal OCW in 2008 subsidie ter beschikking 
stellen voor initiatieven die moeten leiden tot meer samenwerking tussen peuterspeelzalen en 
kinderopvang. Hiervoor is een bedrag van € 6,25 miljoen beschikbaar.  
 
Toezicht en handhaving 
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de handhaving van de landelijke eisen voor 
kinderopvang, blijft een taak van gemeenten en de GGD’en.  
In het kader van de landelijke kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen, wordt de verantwoordelijkheid 
voor toezicht en handhaving bij peuterspeelzalen in 2010 eveneens bij gemeenten en GGD’en 
belegd. In tegenstelling tot bij de Kinderopvang komt er hier geen tweedelijnstoezicht door de 
Inspectie van het Onderwijs.  
Het toezicht op VVE wordt vanaf 2011 risicogestuurd uitgevoerd door de Inspectie van het 
Onderwijs. De GGD krijgt hier een signaalfunctie. De GGD’en controleren, in het geval ze toezicht 
houden op kindercentra of peuterspeelzalen waar VVE wordt aangeboden, een aantal 
voorwaardelijke aspecten voor de kwaliteit van het VVE aanbod.  
De verhouding tussen gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot toezicht 
op en handhaving van het VVE-aanbod wordt nader uitgewerkt.  
Voor de uitvoering van het toezicht door Rijk en gemeenten is vanaf 2010 structureel 6 miljoen 
extra beschikbaar gesteld. De verhouding van dit bedrag tussen toezicht en handhaving door 
gemeenten en voor het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs moet nog uitgewerkt worden.  
 
Wat gaat de VNG voor u doen? 
De VNG gaat gemeenten ondersteunen door hen drie harmonisatiemodellen voor te leggen die 
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toepasbaar zijn in de lokale situatie en mede tot doel hebben de tarieven voor ouders van 
kinderen die geen VVE nodig hebben te beperken. Eén van deze modellen gaat uit van volledige 
harmonisatie en van een ouderbijdrage voor alle ouders die gelijk is aan die van de kinderopvang. 
Het ministerie van OCW zal een financiële bijdrage verlenen aan een ondersteuningstraject voor 
gemeenten bij de harmoniseren van kinderopvang en peuterspeelzalen. U wordt via onze website 
hierover geïnformeerd. 
 
De volgende verantwoordelijkheidsverdeling is van toepassing als gevolg van de bestuurlijke 
afspraken over harmonisering: 
Maatregel Middelen Uitvoering 
Kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen Rijk Gemeenten 
Toegankelijke voorzieningen: 
Kinderopvang 
-  Kinderopvangtoeslag 
Peuterspeelzalen 
-  Tegemoetkoming voor ouders met VVE-kind 
-  Toegankelijkheid peuterspeelzalen 

 
 
Rijk 
 
Rijk 
Gemeenten 

 
 
Rijk 
 
Gemeenten 
Gemeenten 

Toezicht en handhaving: 
-  Kinderopvang en peuterspeelzalen 
-  Toezicht VVE 

 
Rijk/Gemeenten 
Rijk 

 
Verhouding 
Rijk/gemeenten 
wordt uitgewerkt   

 
Tot slot adviseren wij om u via de website van de VNG aan te melden om al het nieuws op uw 
vakgebied in uw mailbox te ontvangen. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 
 
 
 
 




