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Congres  
Handhaving  
en Naleving Regierol van de gemeente op de 

kinderopvang Toezicht ... intensiever

"Onlangs heeft staatssecretaris Van Ark 
gewezen op de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden die de gemeente en 
de GGD hebben bij het toezicht op de 
kinderopvang. Gemeente en GGD 
hebben besloten het toezicht de 
komende tijd te intensiveren.“

Bron: Veenendaalse Krant
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Laura Winters
VNG KCHN 

Joëtta Berens
Gemeente Veenendaal
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- Workshop omschrijving

- Doel 

- Verwachtingen
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Toezichthouder GGD
Wetgeving                          

Gemeente 
Theorie Interactief

Bevoegdheden 
Taken

Verantwoordelijkheden
Terugkoppeling

Rollen en functies 
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Artikel 1.61 Wko:
Lid 1: Het college ziet toe op de naleving van:
• a. de bij of krachtens de artikelen 1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, 
1.48d, tweede en derde lid, en de artikelen 1.49 tot en met 1.59 
gestelde regels;
• b. de krachtens artikel 1.65 gegeven aanwijzingen en bevelen; en
• c. de krachtens artikel 1.66, eerste lid, gegeven bevelen tot 
sluiting dan wel de krachtens artikel 1.66, tweede lid, 
uitgevaardigde verboden.
Lid 2: Het college wijst de directeur publieke gezondheid van de 
GGD, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid, aan als toezichthouder.

Artikel 1.62 en 1.63 Wko:
Wettelijke verplichtingen toezichthouder. 

Het college is dus de opdrachtgever van de GGD.
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Rol en functie: 
- GGD 
- Gemeente

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Gemeente 
- Ambtenaar kinderopvang -> regie voeren!
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Waarom is dit belangrijk?
Het is toch makkelijker als de GGD 

'alles' oppakt?
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- Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden

- Samenwerking 
- Afstemming
- Afspraken maken 
- Regiobijeenkomsten
- Werkgroepen regio
- Evaluatiegesprekken 
- Verhogen kennis en expertise 

ambtenaar/betere gesprekspartner 
GGD
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Ga aan de hand van de kaartjes op tafel in 
gesprek en beantwoord de vragen.

- Wat doe ik al?
- Wat lukt al?
- Wat wil ik nog graag doen?
- Hoe doen anderen het? 
- Wat kan ik hiervan meenemen?
- Hoe kan ik e.e.a. omzetten naar eigen 
gemeente/regio?
- Wat zijn de voordelen van de regierol 
nemen?
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- Samenvatting

- Conclusies 

- ‘Opvallend’

- Ervaringen Veenendaal 
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- Waar begin je nu (concreet) mee?

- Wat neem ik mee naar huis? 

- Voorbeelden meenemen

- Tips / vragen / voldaan aan 
verwachtingen?
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