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Voorstel: 
De ‘verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Dalfsen 2013’ vast te stellen. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
In 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd en heet sindsdien de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. Zoals de naam al doet vermoeden, worden kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen nu 
wettelijk geregeld (in plaats van gemeentelijk). Behalve ruimte- en inrichtingseisen, hierover worden 
door het Rijk geen eisen aan peuterspeelzalen gesteld. Om hier toch op te kunnen blijven sturen, 
bieden wij u de verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen aan. Met het vaststellen van 
de verordening komt de verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2005) te vervallen.  
 
Argumenten: 

1. Huidige verordening achterhaald 
Doordat de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen inmiddels wettelijk zijn vastgelegd, is de huidige 
gemeentelijke verordening uit 2005 grotendeels achterhaald en kan komen te vervallen. Omdat wij het 
belangrijk vinden dat peuters op de peuterspeelzaal voldoende speelruimte hebben (binnen en 
buiten), stellen wij voor nog wel een verordening voor ruimte- en inrichtingseisen voor 
peuterspeelzalen vast te stellen. Dit is nodig om te kunnen handhaven op het moment dat 
peuterspeelzalen niet meer voldoen aan de eisen. 
 

2. Gebaseerd op modelverordening VNG 
De verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening en sluit aan bij de eisen die ook aan 
kinderopvanginstellingen gesteld worden door de overheid.  
 
Risico’s: 
Niet van toepassing. De peuterspeelzalen voldoen op dit moment aan de eisen die gesteld worden.  
 
Alternatieven: 
Het alternatief is om geen verordening in te stellen. Dan heeft de gemeente echter geen mogelijkheid 
om in te grijpen wanneer een peuterspeelzaal te weinig ruimte biedt voor het aantal op te vangen 
kinderen, of de ruimte niet passend inricht.  
 
Financiële dekking: 
Er zijn geen financiële consequenties. De GGD neemt deze punten volgens regionale afspraken al 
mee in haar inspecties en er zijn dan ook geen extra kosten gemoeid met het toezicht op de 
verordening.  
 
Communicatie: 
De verordening wordt gepubliceerd en in de regelingenbank geplaatst.   
 
Bijlagen: 
‘Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Dalfsen 2013’. 
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