
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 14 
11ini00911 
 
1. Onderwerp: 
 

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 

2. Voor welke 
raadscyclus: 

15 september / 5e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Na de inwerkingtreding van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en 
educatie is de huidige verordening peuterspeelzaalwerk niet meer up to date.  

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Concept-verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 
 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Bijlage, behorend bij voorstel ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Neen 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Ja, Kinderopvang Humanitas (aanbieder peuterspeelzaalwerk) en GGD Gelre 
IJssel (toezichthouder) 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: C. M. Sluiter-Kuilwijk 

13 Meer informatie 
bij:  

R. Runneboom, tel. 0315 – 292 406 
e-mail: r.runneboom@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
11int 00431 
 
 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer : 14  
 

 
 

 
Onderwerp  : Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. de verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 2011 vaststellen, onder intrekking van de 
verordening peuterspeelzaalwerk 2006 

 
Aanleiding 
 
Op 22 februari 2007 heeft u de verordening peuterspeelzaalwerk 2006 vastgesteld. Deze verordening spitst 
zich toe op de ruimte, de inrichtingseisen én op de kwaliteitsregels van het peuterspeelzaalwerk. Eens in de 
drie jaren controleert de toezichthouder van GGD Gelre IJssel in opdracht van het college de 
peuterspeelzalen op de naleving van de verordening.  
 
Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) in werking 
getreden. Na de inwerkingtreding heeft de minister van OCW de beleidsregels kwaliteit kinderopvang 
aangevuld met beleidsregels voor peuterspeelzalen. Daardoor is de huidige verordening 2006 niet meer up 
to date.  
Daarom is een nieuwe verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen opgesteld. Deze 
verordening treft u hierbij   
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Door vaststelling van de verordening ruimte- en inrichtingseisen is voor houders peuterspeelzalen 
duidelijk aan welke eisen de speel- en buitenruimte van peuterspeelzalen moet voldoen.   

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er zijn in 2010 landelijke kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen vastgesteld, maar niet op het gebied 

van de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen.  
Het is voor de veiligheid van jonge kinderen belangrijk dat naast de kwaliteitsnormen 
(opleidingseisen leidsters en groepsgrootte, leidster-kind-ratio) voor peuterspeelzalen ook 
voldoende passend ingerichte speel en buitenruimte aanwezig is. De VNG heeft daarom een 
modelverordening opgesteld, waarbij landelijke brancheorganisaties voor peuterspeelzalen 
betrokken zijn geweest. De voor u liggende verordening is conform de VNG-modelverordening. 

 
1.2   Inspraak:. 
   Kinderopvang Humanitas (houder peuterspeelzalen) en GGD Gelre IJssel (toezichthouder) hebben  
        geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun zienswijzen op de modelverordening kenbaar te  
        maken. Aangenomen mag worden dat zij zich kunnen vinden in het voorliggende concept.  

  
Kosten, baten, dekking 
 
De kosten van het toezicht door GGD-Gelre-IJssel worden, evenals voorgaande jaren, bekostigd uit de post 
kinderopvang.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 



 
11int00430,  
Bundelnummer 14 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,  
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2011,  
nr. 11int00429; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen nadere eisen te stellen aan de inrichting van peuterspeelzalen;  
 
besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
2011 

Artikel 1  Begripsbepaling 
In deze verordening wordt verstaan onder peuterspeelzaal hetgeen daaronder wordt verstaan in de 
Wet kinderopvang en Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Artikel 2 Groepspeelruimte 
1. In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m2 brutoppervlakte aan groepsspeelruimte 

beschikbaar. 
2. Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 

Artikel 3 Buitenspeelruimte 
1. De peuterspeelzaal beschikt over aangrenzende buitenspeelruimte. 
2. De buitenspeelruimte voldoet aan de volgende eisen: 

a. voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar; 
b. een oppervlakte van minimaal 3 m2 brutoppervlakte speelruimte per aanwezig kind; 
c. ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

Artikel 4 Aanwijzing toezichthouders 
1. Burgemeester en wethouders zien toe op de naleving van de bij deze verordening gestelde regels. 
2. Burgemeester en wethouders wijzen de directeur van de GGD aan als toezichthouder. 

Artikel 5 Onderzoek door de toezichthouder 
1. De toezichthouder onderzoekt na een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen of de instandhouding redelijkerwijs zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening. 

2. Onverminderd het eerste lid onderzoekt de toezichthouder jaarlijks of de exploitatie van een 
peuterspeelzaal plaatsvindt in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening. 

3. Naast het onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de toezichthouder incidenteel 
onderzoek verrichten naar de naleving van de bij deze verordening gestelde voorschriften. 

Artikel 6 Vastleggen onderzoeksresultaten  
1. De toezichthouder legt zijn oordeel naar aanleiding van een onderzoek bij een peuterspeelzaal 

vast in een inspectierapport.  



2. Indien de toezichthouder oordeelt dat door de houder de bij of krachtens artikel 2 en 3 gegeven 
voorschriften niet zijn of zullen worden nageleefd, vermeldt hij dat in het rapport.  

3. Alvorens het rapport vast te stellen, stelt de toezichthouder de houder in de gelegenheid van het 
ontwerprapport kennis te nemen en daarover zijn zienswijze kenbaar te maken. De toezichthouder 
vermeldt de zienswijze van de houder in een bijlage bij het rapport.  

4. De toezichthouder zendt het inspectierapport onverwijld aan de houder, die een afschrift daarvan 
zo spoedig mogelijk ter inzage legt op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.  

5. De toezichthouder maakt het inspectierapport uiterlijk drie weken na de vaststelling daarvan 
openbaar.  

6. De toezichthouder stelt burgemeester en wethouders in kennis van de vaststelling van het rapport.  

Artikel 7 Hardheidsclausule 
Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan 
afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van kwalitatief verantwoorde opvang voor 
kinderen in een peuterspeelzaal leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.  

Artikel 8  Intrekking voorgaande regeling en inwerkingtreding 
1. De verordening peuterspeelzaalwerk 2006 wordt ingetrokken. 
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. 

Artikel 9  Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
2011. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 september 2011, 
 
 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
J. van Urk J.P.M. Alberse 
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