
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: Heleen Hooij, VVD

Datum: 2 oktober 2019

Onderwerp: onderzoeksresultaten GGD Inspectie bij De Kindervilla Wereld Heemstede

Wijze van beantwoording: schriftelijk

Uiterlijke beantwoording: 14 oktober 2019

VRAAG

1) College, graag uw reactie op onderstaande acht bevindingen van de GGD inzake de 
Kindervilla.

2) In hoeverre zijn de voorzieningen voor kinderopvang bij de Kindervilla al dan niet structureel 
op orde?

Hierna volgt een samenvatting van de bevindingen door de GGD die op 21 mei 2019 een inspectie 
deed bij de Kindervilla in Heemstede

Belangrijkste bevindingen jaarlijkse onderzoek
 Op dit moment voldoet KDV De Kindervilla Wereld wederom niet volledig aan de volgende 

tijdens dit jaarlijkse onderzoek getoetste items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang;
 Pedagogisch beleid,
 Aantal beroepskrachten,
 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers,
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen,
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid,
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,
 Oudercommissie.

ANTWOORD

Datum: 7 oktober 2019

Portefeuillehouder: A.C. Nienhuis

1. Kindervilla Wereld Heemstede is in september 2018 gestart met een locatie voor BSO en KDV 
op het adres Camplaan 40. Handhaving wordt uitgevoerd conform de door B&W vastgestelde 
Beleidsregels Handhaving Kinderopvang Heemstede 2018. Voor registratie zijn beide locaties 
door de GGD Kennemerland geïnspecteerd en op basis van het advies van de GGD zijn de 
locaties opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Conform de procedure wordt elke 
locatie binnen drie maanden na de start van de exploitatie wederom geïnspecteerd. 
Vervolgens wordt de locatie afhankelijk van de inspectiegeschiedenis periodiek bezocht. 

De 7 overtredingen die in de vraagstelling genoemd staan, zijn tijdens de inspectie van 21 mei 
jl. geconstateerd.

Op grond van het geldende handhavingsbeleid worden bij overtredingen van de Wet 
Kinderopvang de volgende stappen gezet:

stap 1: aanwijzing; 
stap 2: last onder dwangsom/last onder bestuursdwang;



stap 3: exploitatieverbod; 
stap 4: intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit het landelijk register 

kinderopvang

Deze stappen maken onderdeel uit van een herstellend traject. Het doel van de handhaving is 
de overtredingen te verhelpen en te voorkomen. In de beleidsregels is ook een bestraffend 
traject opgenomen. In dit kader kunnen er ook boetes worden opgelegd. Grosso modo geldt 
dat bij overtredingen die voor de eerste maal worden geconstateerd een aanwijzing wordt 
gegeven en als er sprake is van herhaling wordt stap 2 gezet in combinatie met een 
bestraffend traject.

2. De inspectiegeschiedenis van de Kindervilla Wereld Heemstede is te kort om een structureel 
oordeel te kunnen vellen. De inspecties in dit eerste jaar zijn veelvuldig en intensief. De 
ervaring leert dat dit ook vaak leidt tot constatering van meer overtredingen. 
Er is nauw overleg met de GGD over de inspecties en de resultaten. Verantwoorde en veilige 
kinderopvang staan centraal en als de GGD tijdens inspecties constateert dat deze in het 
geding zijn, kan zij met een schriftelijk bevel direct handelen. De houder werkt mee aan het 
oplossen van de overtredingen en wij hebben vertrouwen dat de locatie aan alle 
kwaliteitseisen gaat voldoen. De inzet van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten is daar 
ook op gericht.
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