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Betreft: Kwaliteit kinderopvang 

Geachte gemeenteraad, 

Met het oog op recente ontwikkelingen, bezuinigingen op het handhavingsbeleid en 
ervaringen van ouders maken wij, Voorwerkende Moeders, ons ernstige zorgen over de 
kwaliteit van de kinderopvang. In 2009 heeft de onderwijsinspectie al gepleit voor een hogere 
prioriteit binnen gemeenten voor het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Uit het 
laatste rapport van de onderwijsinspectie blijkt zelfs 60% van de geïnspecteerde centra een 
onvoldoende te scoren. 

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen opgevangen worden in een veilige 
en gezonde omgeving. Ouders gaan ervan uit dat gemeenten hun taak serieus nemen en dat 
kinderopvangorganisaties gecontroleerd worden en eventuele maatregelen tijdig worden 
genomen. Dit blijkt helaas een illussie. 

Voor Werkende Moeders maakt zich ernstige zorgen over het gebrek aan handhaving. 
Inmiddels zijn hier ook Kamervragen over gesteld en heeft de minister maatregelen 
aangekondigd. Maar aangezien we regelmatig schrijnende verhalen horen en geschrokken 
zijn van plannen van verschillende gemeenten om te korten op het handhavingsbeleid, willen 
wij u, als gemeenteraad ook een aantal vragen stellen. 

Wat zijn uw plannen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren? 

Neemt uw gemeente zijn taak als handhaver serieus? Worden de adviezen van 
de GGD goed en tijdig opgevolgd? 

Zijn er in uw gemeente kinderopvangorganisaties met zogenaamde gele kaarten? 

Gaat u bezuinigen op de handhaving kinderopvang? En zo ja, hoe? 

Wij spreken de wens uit dat u de kinderopvang en de handhaving daarop 
hoog op de agenda zet, zodat de kinderen niet de dupe worden. 

Ik kijk uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
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