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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 3-05-2011 

Onderwerp:  Verordening ruimte- en 

inrichtingseisen 

peuterspeelzalen Leiderdorp 

2011 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 vast te 
stellen en in werking te laten treden per 1 juli 2011, onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in 

werking getreden. Om de kwaliteit van peuterspeelzalen te harmoniseren met (lees: op te 

trekken naar) kindercentra moeten (houders van) peuterspeelzalen vanaf 1 augustus 2010 aan 

nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn vergelijkbaar met die voor 

kindercentra en worden opgenomen in de wet kinderopvang. De naam van de wet 

kinderopvang is sindsdien gewijzigd in: wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

In de wet zijn echter geen kwaliteitseisen voor de ruimte- en inrichting van peuterspeelzalen 

opgenomen. De VNG heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Per 1 januari 2005 is de wet Kinderopvang in werking getreden. In de wet worden de aan 

kindercentra gestelde (landelijke) kwaliteitseisen beschreven. De regels voor de kwaliteit en 

handhaving voor het peuterspeelzaalwerk zijn beschreven in de Verordening 

peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007. Ouders moeten er immers op kunnen vertrouwen dat 

hun kind in goede handen is.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Gemeenten zijn sinds de invoering van de wet kinderopvang (2005) verplicht 

handhavingsbeleid vast te stellen. In handhavingsbeleid is vastgelegd wat de gemeentelijke 

taken zijn met betrekking tot toezicht en handhaving van kinderopvang, op welke manier en in 

samenwerking met wie de gemeente deze taken uitvoert en wat eventuele consequenties 

kunnen zijn. Als gevolg van verschillende recente wetswijzigingen is het gemeentelijke 

handhavingsbeleid onlangs geactualiseerd. In het nieuwe handhavingsbeleid is het door de 

VNG opgestelde nieuwe afwegingsmodel opgenomen. Dit handhavingsbeleid treft u als bijlage 

aan. 

 

De voorliggende verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2011 

maakt onderdeel uit van het handhavingsbeleid in het kader van de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

2 Beoogd effect 

Verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk door ook aan de ruimte en inrichting van de 

peuterspeelzalen (minimale) eisen te stellen. 

 

3 Argumenten 

1. Het aanpassen van de verordening is nodig 

De gemeente Leiderdorp heeft reeds een verordening op de kwaliteit van peuterspeelzalen. 

Met ingang van de inwerkingtreding van de wet OKE en de daarmee gepaard gaande wijziging 

van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (1 augustus 2010) zijn alle 

bepalingen – behoudens de regels voor ruimte- en inrichting – in deze verordening van 

rechtswege komen te vervallen. Het wordt eenvoudiger om met de nieuwe verordening te 

werken. 

 

2. Voor het uitvoeren van verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk is het belangrijk dat 

minimale eisen worden gesteld aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen; 

Ouders moeten er op kunnen rekenen dat hu kinderen worden opgevangen in een veilige en 

gezonde omgeving. Naast de andere kwaliteitsnormen voor peuterspeelzalen is het belangrijk 

dat ook voldoende en passend ingerichte speel- en buitenruimte aanwezig is. Alle facetten van 

opvang moeten van voldoende kwaliteit zijn. Kinderen worden immers in de cruciale jaren van 

hun groei en ontwikkeling toevertrouwd aan de opvang. 
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3. Hiermee komen ook de kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk op het gebied van 

ruimte en inrichting meer in lijn met die van de kinderopvang; 

In de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn wel ruimte- en 

inrichtingseisen gesteld aan kindercentra, maar niet aan peuterspeelzalen. Door ook eisen te 

stellen aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen wordt de kwaliteit geharmoniseerd 

(lees: meer in lijn gebracht) met kindercentra. Bovendien heeft de VNG bij het opstellen van de 

modelverordening de landelijke brancheorganisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen 

betrokken. 

 

4. Het streven is om een eenduidig en uniform kwaliteitsstelsel voor peuterspeelzalen te 

hanteren (in navolging van de kinderopvang); 

Alle andere regiogemeenten hebben de nieuwe verordening vastgesteld of zijn voornemens dat 

te doen. Het is wenselijk uniformiteit in de regio te hebben, zodat de RDOG Hollands Midden – 

die voor de gehele regio het toezicht op de kindcentra uitvoert – bij alle kindcentra op dezelfde 

wijze inspecties kan uitvoeren. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In het landelijk beleidskader zijn geen kwaliteitseisen voor de ruimte en inrichting van 

peuterspeelzalen opgenomen. Enerzijds heeft dit te maken met het uitblijven van rijksmiddelen 

voor de bekostiging van deze eisen. Anderzijds is de wetgever van mening dat gemeentelijk 

maatwerk mogelijk moet blijven. De RDOG HM heeft aangegeven dat het wel of niet toezicht 

houden op de ruimte- en inrichtingseisen van peuterspeelzalen niet scheelt in de 

inspectiekosten. De tijd die nodig is om deze onderdelen uit het rapport te halen zijn gelijk aan 

de inspectietijd. 

 

5 Milieu 

N.v.t. 
 
6 Communicatie en participatie 

Afstemming over voorliggende verordening heeft plaatsgevonden met de RDOG Hollands 

Midden (clustermanager Toezicht Kinderopvang) en regiogemeenten. 
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7 Kosten, baten en dekking 

De totale kosten van de reguliere inspecties peuterspeelzalen voor het inspectiejaar bedragen 

2011 bedragen € 3.177,-. Hiervoor is dekking binnen de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Meerdere keren per jaar vindt overleg plaats met de RDOG over de (uitkomsten van) 

inspecties.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  
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