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1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
Het college heeft een handhavende en controlerende rol als het gaat om
kinderopvanglocaties. Over de uitoefening van die taken wordt de raad jaarlijks
geïnformeerd met een raadsbrief. Met beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze
het college invulling geeft aan die handhaving. Dit beleid is geactualiseerd, waarbij ook
de bestuurlijke boete als sanctie-instrument is opgenomen.
2. Korte inhoudelijke toelichting
Sinds 2012 – het jaar waarin het vorige beleid is vastgesteld – hebben diverse
wetswijzigingen plaatsgevonden en is er een nieuwe Wet kinderopvang (Wko). Het
beleid is hieraan aangepast. Daarnaast wordt het instrument van de bestuurlijke boete
in het nieuwe beleid opgenomen. Die boete kan – naast maatregelen die zijn gericht op
het herstel van de wettelijke situatie – worden opgelegd bij overtredingen. Denk hierbij
aan het ontbreken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), veiligheidsaspecten
als traphekjes en de beveiliging van stopcontacten en een verantwoord aantal kinderen
per begeleider.
De bestuurlijke boete volgt de bij het beleid gevoegde prioriteringsmatrix die de ernst
van overtredingen onderverdeeld. De boete wordt opgelegd bij overtredingen met de
kwalificatie “hoog”. Bij andere overtredingen kán de boete worden opgelegd.
Onderzoek wijst uit dat organisaties zich beter aan de regels houden als zij het risico
lopen een geldboete te krijgen (dus bovenop de maatregel(en) die zij moet treffen om
de wettelijke situatie te herstellen). Er gaat dus een preventieve werking vanuit.
Het opleggen van een bestuurlijke boete naast de herstelsanctie betekent extra werk. Er
moet een goede en zorgvuldige motivering aan ten grondslag liggen. Het voorgestelde
beleid schept hierin echter duidelijkheid en voorziet in die motivering, door aan te geven
bij welke overtredingen de boete wordt opgelegd. Voor iedere overtreding wordt de
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hoogte van de bestuurlijke boete benoemd. Het beleid wordt gepubliceerd en de
handelswijze is zo kenbaar voor iedereen.
De kosten van de extra werkzaamheden zullen in principe worden gedekt door de
inkomsten uit de bestuurlijke boete. De inkomsten uit de bestuurlijke boete vallen de
gemeente toe. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verhouding tussen die twee
aspecten ligt. Na een jaar zal dit worden bezien. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat
de implementatie van de bestuurlijke boete bij de handhaving van de Wko binnen de
huidige formatie kan plaatsvinden.
Het nieuwe beleid wordt gepubliceerd in de gemeenterubriek van ’t Krantje, op de
gemeentelijke website https://www.lv.nl/beleid-en-visies en op www.overheid.nl.
Daarnaast wordt hierover, direct na publicatie (in de maand juli of augustus 2019), ook
actief gecommuniceerd met de kinderopvangorganisaties binnen onze gemeente. Het
beleid treedt in werking op de dag ná publicatie.
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