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Inleiding: waarom dit advies?
In uw vergadering van december 2015 hebben wij u een voorstel gedaan voor
aanpassingen in de inspecties WKO die in onze ogen bijdragen aan een betere borging
van de kwaliteit ten aanzien van het toezicht op de kinderopvang. Dit voorstel kwam naar
aanleiding van uw verzoek eerder dat jaar, waarin u na instemming met de tarieven voor
2015, vroeg om een voorstel voor het vervolg.
In december hebben wij u daarop voorgesteld de inspecties aan te passen op een drietal
punten. De voorgestelde aanpassingen hadden betrekking op de volgende punten:




aanpassing inspectie-uren op basis van de praktijkinzet;
uitbreiding van het aantal steekproeven bij gastoudergezinnen;
een uitgebreidere inspectie na drie jaar risicoprofiel groen.

Er was bij u draagvlak voor de aanpassingen van de inspectie-uren op basis van
praktijkinzet en voor de uitbreiding van het aantal inspecties bij gastoudergezinnen. Voor
de uitgebreidere inspectie na 3 jaar risicoprofiel groen was weinig draagvlak.
Naar aanleiding van onze presentatie over de stand van zaken achtte uw commissie de
urgentie bij de gastoudergezinnen dermate hoog, dat u inzicht wenste in de
mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. Met dien verstanden dat:



alle gastoudergezinnen minimaal eenmaal bezocht zijn;
de gemeenten in samenspraak met de GGD bepalen welke bestaande
gastoudergezinnen naar aanleiding van een signaal/onderbuikgevoel bezocht
worden door de inspectie.

Beslispunten
Instemmen met het voorstel aanpassingen inspecties WKO zowel op inhoud, als op de
daarmee samenhangende normuren. Dit exclusief toepassing van de prijsindexering
begroting 2016:


Aanpassing van de inspectie-uren;
o Groene inspecties van 6 naar 7 uren per inspectie
o Gele inspecties van 10 naar 11 uren per inspectie
o Inspectie voor registeropname (OVR) van kindercentra en
gastouderbureaus van 12 naar 8 uur
o Verkort gastouderbezoek (incidentele onderzoeken) van 4 naar 3 uur



Inspecteren van alle nog nooit geïnspecteerde gastoudergezinnen in 2016;



De gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenspraak met de GGD het
aantal steekproefsgewijze inspecties (signaal/onderbuik gevoel) te bepalen.
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Argumenten
Aanpassing inspectie-uren op basis van de praktijkinzet
Op basis van onze ervaringen kunnen wij nu een realistische inschatting maken van de
uren die voor de verschillende inspecties op basis van risicoprofielen nodig zijn.
Al eerder hebben wij aangegeven dat de inspecties voor opname in het register van
kindercentra en gastouderbureaus kunnen wijzigen van 12 naar 8 uur. En dat ‘de
verkorte gastouderbezoeken’ kunnen wijzigen van 4 naar 3 uur.
Een verkort gastouderbezoek (3 uur) is alléén van toepassing in de volgende gevallen;

extra opvangadres van een reeds geregistreerde gastouder;

verhuizing van het opvangadres;

de gastouder voor de laatste keer is gecontroleerd na 01-01-2014.
In andere gevallen geldt een regulier gastouderbezoek van 4 uur.
Inmiddels weten wij dat ook de groene en gele inspecties om aanpassing vragen.
Voor groene inspecties zijn 7 uren nodig. Dit komt ook overeen met de landelijke norm.
Voor 2015 was het tarief gebaseerd op 6 uren. Dit blijkt in de praktijk niet toereikend. Het
voorstel is om het groene tarief te baseren op 7 uur.
Voor gele inspecties zijn 11 uur nodig. Ook dit ligt in lijn met de landelijke norm. Voor
2015 was het tarief gebaseerd op 10 uren. In verband met de extra voorwaarden ten
aanzien van gele inspecties is 10 uur niet meer toereikend. Het voorstel is om het gele
tarief te baseren op 11 uur.
Uitbreiding (inhaalslag) van het aantal steekproeven gastoudergezinnen
Onze regio kent ruim 1320 gastouders. Een jaarlijkse inspectie zoals in de kinderopvang
is hier niet van toepassing. In voorgaande jaren is afgesproken 5% van de gastouders
steekproefsgewijs te bezoeken.
Dit betekent dat een groot gedeelte van de gastouders geruime tijd uit het zicht blijft van
ons als inspectie en u als toezichthouders. Aangezien de initiële inspectie bij de
startaanvraag niet altijd heeft bestaan, zijn er dus gastouders die nog nooit zijn bezocht
door de inspectie. Dit zijn regio breed 124 gastouders. Gemeenten hebben aangeven dit
zorgelijk te vinden.
Wij adviseren om de gastoudergezinnen ( 124) die tot nu toe nog niet zijn bezocht in
2016 allemaal te inspecteren. Om de extra capaciteit zoveel mogelijk te beperken
stemmen wij met de gemeenten af hoeveel procent er naast ‘de nooit bezochte
gastouders’ in aanmerking komt voor een reguliere steekproef op basis van bijvoorbeeld
een signaal of onderbuikgevoel. Momenteel wordt dit aantal op 26 gastouders geschat.
In totaal betekent dit dat er van de 1320 reeds geregistreerde gastouders 150
(11-12%) regio breed worden bezocht in plaats van de 5% die voorgaande jaren van
toepassing was.
Beoogd effect
Met de inhoudelijke aanpassingen en herziening van de inspectie-uren wordt in februari
2016 een nadere invulling gegeven op de met de gemeenten afgesproken
aanpassingen. Daarmee worden onze afspraken in lijn gebracht met de geldende
landelijke richtlijnen en een realistische inschatting op basis van eigen ervaringscijfers.
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Ons gezamenlijke doel is het om kwaliteit te leveren tegen realistische en
aanvaardbare kosten. Met deze aanpassing denken wij hieraan tegemoet te kunnen
komen.
Personele consequenties
De herziening van de ureninzet heeft gevolgen voor inzet personele capaciteit1:
Inhaalslag gastoudergezinnen (incidenteel 2016)
Nog niet bezochte
124+26 = 150 inspecties à 4
gastoudergezinnen
uur
+
schatting reguliere
steekproef.
Reguliere inzet
‘voorgaande jaren’ t.a.v.
gastoudergezinnen (5%)
Extra inzet voor de
inhaalslag in 2016

Aanpassingen (uren) inspecties (structureel)
Groene inspecties
1 uur extra voor 159
inspecties
Gele inspecties
1 uur extra voor 167
inspecties
OVR kindercentra
4 uur minder voor 57
en
inspecties
gastouderbureaus
Verkort
1 uur minder voor 40
gastouderbezoek
inspecties

600 uur

-/264 uur
336 uur

€ 31.750

159 uur
167 uur
-/- 228 uur

-/- 40 uur
58 uur

€ 5.500

Financiën
Met de extra inzet op gastouders van +/- 336 uur (inhaalslag) is regio breed voor 2016 een
bedrag gemoeid van ongeveer 31.750,- euro (op basis van het vastgestelde uurtarief voor
2016 van 94,50 euro).
Voor de aanpassingen van de normen (uren inspecties) is regio breed voor 2016 een bedrag
gemoeid van ongeveer 5.500,-. (58 uur * het vastgestelde uurtarief voor 2016 van 94,50
euro).
Communicatie
De voorgenomen wijzigingen zijn besproken in het ambtenarenoverleg WKO van 5
november jongstleden. De gemeenten worden middels een mail op de hoogte gesteld
van de nieuwe normuren voor inspectie en kunnen in de GIR-planningsmodule de te
verwachten inspecties inzien.
Uitvoering
Voor de uitvoering draagt de GGD zorg. De aanpassingen vragen ten aanzien van de
uitvoering geen aanpassingen van de gemeenten.
1

Op basis van ramingen voor 2016.
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Verdere procedure
De nieuwe afspraken worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2016
geëffectueerd.

Venlo, 17 februari 2016

Besluit

Paraaf secretaris:

Akkoord met voorstel
Akkoord met voorstel met aantekening:

Niet akkoord voorstel met aantekening:
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