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Woerden,
Kamerik, Zegveld
en Harmelen in de
gemeenteraad.

Bijlage:

Geacht college,
De wettelijke eisen waaraan kinderopvang moet voldoen zijn zo complex geworden, dat instellingen
soms computerprogramma’s nodig hebben om eraan te kunnen voldoen. Zo lezen wij in het VNG
magazine nummer 7 van dit jaar op pagina 12. Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs zorgde
begin maart voor de nodige commotie. 51 gemeenten stonden op de zogenoemde B lijst, gemeenten
die nog niet voldoen aan de minimumnormen voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. De
inspecties worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGD. In hetzelfde artikel wordt
gerept over doorslaande regeldruk en dat op het niveau van zeeppompjes gecontroleerd wordt. Het
VNG heeft een signaal afgegeven dat controle eenvoudiger kan. Een aantal gemeentes vindt het prima
als er op kleine onderdelen geen voldoende gehaald wordt. Aanpassing van de regels lijkt nodig.
De fractie van Inwonersbelangen heeft hierover de volgende vragen:
1.

Staat Woerden op de A lijst, gemeenten die voldoen aan de minimumnormen voor toezicht en
handhaving in de kinderopvang?

2.

Zo nee, wat is daar de oorzaak van en wat is de reden daarvoor?

3.

Herkent u het beeld van de doorgeslagen regeldruk?

4.

Werken in Woerden de brandweer en de GGD gezamenlijk bij inspectie van de kinderopvang?

5.

Zo nee, lijkt u dat wel wenselijk?

6.

Gedoogt u onvoldoende beoordelingen op minder belangrijke onderdelen?

7.

Zou u, met Inwonersbelangen, wensen dat de regels eenvoudiger werden?

8.

Bent u bereid te publiceren welke kinderopvang, qua inspectie resultaat voldoet en welke niet?

9.

Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Inwonersbelangen,
Ane van Ekeren
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