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Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren we u over het door ons op 30 januari 2018 vastgestelde
beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018.
Inleiding
Per 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) in
werking getreden. Deze wet bevat kwaliteitsmaatregelen die de kwaliteit in de
kinderopvang dient te verbeteren.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regels, dient ook de regelgeving
voor toezicht en handhaving op de kinderopvang aangepast te worden. Daarom
komen de beleidsregels handhaving 2013 te vervallen en zijn de Beleidsregels
handhaving Wet Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018 vastgesteld.
De handhaving ziet toe op de volgende vormen van kinderopvang:

Kinderdagopvang

Buitenschoolse opvang

Gastouderbureaus

Gastouderopvang

Peutergroepen
Met de wet aan de ene kant en het toezicht en handhaving aan de andere kant,
wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kwaliteit van de opvang van kinderen in
Krimpen aan den IJssel te waarborgen.
Kern Handhavingsbeleid
Doel handhavingsbeleid:
Het doel van het handhavingsbeleid is de waarborging van de kwaliteitseisen die de
Wet kinderopvang stelt aan de houders van kinderopvanginstelling,
gastouderbureaus en gastouders zelf.
Als we spreken over handhaving, dan zijn daar twee onderdelen mee gemoeid:
1. Het toezicht; de inspecties van de locaties en gastouders door de GGD.
2. De handhaving; uitgevoerd door de gemeente op basis van de GGD-inspectie.
Aanleiding en achtergrond:
De landelijke uniforme kwaliteitseisen worden door de GGD beoordeelt. De GGD
doet dit namens het college van Burgemeester en Wethouders. Het college van
B&W heeft de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond aangewezen als
toezichthouder. Dat toezicht gebeurt binnen de landelijke toetsingskaders.

-2Het toezicht op de naleving van de regels is niet landelijk geregeld. Die
verantwoordelijkheid ligt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hierdoor
kan het toezichtbeleid per gemeente verschillen. De VNG heeft daarom voor haar
leden een model voor de beleidsregels (inclusief afwegingsoverzicht) ontwikkeld. De
meeste gemeenten volgen de modellen van de VNG. De “Beleidsregels handhaving
Wet kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018” (zie bijlagen) zijn ook gebaseerd op
het VNG-model en zullen met ingang van 1 februari 2018 ingaan.
Communicatie
De instellingen voor kinderopvang Krimpen aan den IJssel worden over de nieuw
vastgestelde beleidsregels geïnformeerd door hen een exemplaar toe te zenden.
Tevens wordt het document gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Voor het als toezichthouder correct uitvoeren van de inspecties, zal de GGD
Rotterdam-Rijnmond ook een nieuw vastgesteld afwegingsmodel ontvangen.
Afsluiting
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
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