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Raadsvergadering  Agendanummer 

1 maart 2012   

   

   

Onderwerp: 

ontwerp 1e begrotingswijziging 2012 GROGZ tbv technische hygienezorg 

   

 

Steenbergen, 17 januari 2012 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

De GR OGZ (Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg) heeft op 12 december de 

ontwerp 1e begrotingswijziging 2012 ten aanzien van de technische hygiënezorg aangeboden aan de 

gemeente voor het indienen van de zienswijze van de gemeenteraad.  

 

2. Achtergrond 
In de Wet kinderopvang is de taak tot het inspecteren ten aanzien van technische hygiënezorg van 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven weggelegd bij de GGD. De GGD voert deze taak inmiddels 
reeds jaren uit. De GGD rapporteert aan de gemeenten. Vervolgens dient de gemeente toe te zien op 
handhaving en toezicht op de instellingen bij aangetoonde gebreken.  
 
Voor de uitvoering van inspecties Technische Hygiënezorg (THZ) vanuit de Wet kinderopvang (WKO) en 
voor het toezicht in dit kader op de peuterspeelzalen (Wetsvoorstel OKE) zijn voor gemeenten vanaf 2012 
structureel extra middelen beschikbaar. Het Ministerie van SZW heeft besloten deze structurele middelen 
ter beschikking te stellen om het landelijk THZ-kader te kunnen uitvoeren. Dit is namelijk strenger 
geworden dan aanvankelijk verwacht, mede door de zedenzaak in Amsterdam (Hofnarretje) en de 
adviezen van de commissie Gunning. 
Om in de regio West-Brabant te kunnen voldoen aan deze nieuwe wettelijke eisen, inclusief het landelijk 
toezichtskader, is voor de uitvoering van de toezichtstaken door de GGD West-Brabant jaarlijks € 780.000 
nodig. 
Het AB GROGZ heeft op 14 april 2011 besloten onder andere te bezuinigen op de basistaak THZ 
kindercentra door de invoering van risicogestuurd toezicht. Dit betekent dat per gemeente 25% van de 
voorzieningen niet meer jaarlijks wordt bezocht. Voor het uitvoeren van deze vorm van risicogestuurd 
toezicht is jaarlijks € 630.000 nodig. 
 

 

3. Overwegingen 

Bij het opstellen van de begroting 2012 was bekend dat het landelijke THZ-kader werd onderzocht. Echter 

de mogelijke gevolgen voor de inspecties was nog niet bekend. De GGD heeft bij het opstellen van de 

begroting 2012 aangegeven met een 1
e
 begrotingswijziging te komen zodra het landelijk kader THZ en de 

gevolgen daarvan voor de wijze van inspecteren bekend zijn. De eerste begrotingswijziging ligt nu voor 

ter indiening van de zienswijze van de gemeenteraad.  

 

Indien het landelijk THZ-kader wordt gevolgd betekent het dat ieder kindcentra (gastouders, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) jaarlijks geïnspecteerd moeten worden. Om te voldoen aan de 

nieuwe wettelijke eisen is een bedrag benodigd van € 780.000,-.  Het Algemeen Bestuur van de GROGZ 

is van mening dat het landelijk model risicogericht inspecteren volstaat om de kwaliteit van de 

kindercentra te monitoren. Dit landelijke model houdt in dat per gemeente 25% van de voorzieningen niet 

meer jaarlijks wordt bezocht. Nieuwe voorzieningen (gastouders en kinderdagverblijven cq 

peuterspeelzalen) worden altijd bezocht.  
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In de gemeente Steenbergen zijn 14 kindercentra, 7 peuterspeelzalen en 46 gastouders. Peildatum voor 

het bepalen van de gemeentelijke bijdrage 2012 is 1 januari 2011. Voor de gemeente Steenbergen 

betekent risicogericht inspecteren dat in 2012 14 voorzieningen worden geïnspecteerd. De voorzieningen 

die in 2012 niet worden geïnspecteerd worden vervolgens in 2013 geïnspecteerd.  

 

Voor de gemeente Steenbergen betekent de 1
e
 begrotingswijziging THZ het beschikbaar stellen van een 

bedrag van € 17.777,-. Dit bedrag wordt volledig gedekt uit de middelen die door het ministerie van SWZ 

beschikbaar zijn gesteld.  

 

Wij stellen voor in te stemmen met de 1
e
 begrotingswijziging 2012 GROGZ THZ kindercentra en een 

bedrag van € 17.777,- hiervoor beschikbaar te stellen.  

 

4. Middelen 

Een bedrag van € 17.777,- beschikbaar stellen aan de GROGZ voor de 1
e
 begrotingswijziging GROGZ 

THZ kindercentra. Dit bedrag te dekken uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie 

van SZW.  

 

5. Risico’s 

Met het risicogericht inspecteren voldoet de GGD en de 18 gemeenten van West-Brabant niet aan de 

wettelijke vereisten. Dan zouden jaarlijks alle kindercentra en gastouders geïnspecteerd moeten worden. 

Het AB is van mening dat met risicogericht inspecteren een goed beeld wordt verkregen van de 

kindercentra. Kindercentra waarbij de inspectie uitwijst dat zaken niet goed op orde zijn, zullen jaarlijks 

geïnspecteerd blijven worden.  

 

6. Aanpak 

Het Algemeen Bestuur van de GROGZ informeren over uw zienswijze, te weten dat u kunt instemmen 

met de 1
e
 begrotingswijziging 2012 van de GROGZ ten aanzien van THZ kindercentra.  

 

7. Voorstel 

1. Instemmen met de 1
e
 begrotingswijziging 2012 van de GROGZ THZ Kindercentra 

2. Een bedrag van € 17.777,- hiervoor beschikbaar stellen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 

 


