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Geachte houder en/of contactpersoon,
Nu de zomer er weer op zit willen wij u met deze brief informeren over wijzigingen die plaats hebben
gevonden of mogelijk gaan plaatsvinden in de wet- en regelgeving in de kinderopvang óf in het
toezicht hierop.
Locatie overstijgende opvang
In januari van dit jaar heeft GGD Gooi en Vechtstreek de houders in de regio geïnformeerd over de
denk- en werkwijze bij het toetsen van opvang (meestal tijdens de vakantie) op een andere locatie. Het
zogenoemde ‘clusteren’ of locatie overstijgend opvangen. Concreet hield deze werkwijze in dat de
toezichthouders zijn blijven toetsen of kinderen uitsluitend op de locatie waar zij een overeenkomst
mee hebben worden opgevangen op hun vaste stam- of basisgroep.
In augustus heeft GGD GHOR Nederland als reactie op de Brancheorganisaties een landelijke uitleg
gegeven aan het locatie overstijgend opvangen. Deze landelijke lijn komt overeen met de denk- en
werkwijze zoals GGD Gooi en Vechtstreek deze reeds uitdroeg.
Locatie overstijgend opvang is mogelijk, mits er in een overeenkomst tussen de ouder en de houder
van de geregistreerde voorziening is opgenomen in welke situaties het kind waar wordt opgevangen.
Opvang op een andere locatie mag niet in situaties waarbij kort van tevoren wordt besloten de
kinderen op een andere locatie van de houder op te vangen, dan op de locatie die in de overeenkomst
is genoemd.
Alleen wanneer er sprake is van een activiteit kunnen kinderen, zonder dat dat in de overeenkomst is
opgenomen, op een andere locatie van de houder aanwezig zijn. Deze activiteit dient concreet in het
pedagogisch beleidsplan van het kindercentrum beschreven te zijn en in de praktijk ook zo uitgevoerd
te worden.
In regio Gooi en Vechtstreek hebben vrijwel alle houders reeds hun contracten aangepast. De
Belastingdienst geeft aan dat ouders slechts het reguliere LRK-nummer hoeven door te geven wanneer
hun kind op contractuele basis op een andere geregistreerde locatie van dezelfde houder wordt
opgevangen.
Vaste-gezichtencriterium en 3-uursregeling
Sinds de invoering van de Wet IKK is er verschil van inzicht over de ruimte die een toezichthouder
heeft om wel of geen overtreding vast te stellen als niet aan de wettelijke eisen over het vastegezichtencriterium en de 3-uursregeling wordt voldaan. Dit bracht met zich mee dat er in de
verschillende regio’s op verschillende wijze op deze eisen werd getoetst.
Op 22 juli 2019 heeft het ministerie van SZW, VNG en GGD GHOR Nederland de branche, gemeenten
en toezichthouders geïnformeerd over een toekomstige aanpassing in de ‘Beleidsregels werkwijze
toezichthouder kinderopvang’ per 1 januari 2020. Concreet houdt deze aanpassing in dat de
toezichthouder de ruimte krijgt om tot een oordeel te komen of er sprake is van een overtreding die
gerapporteerd moet worden. Hierbij weegt de toezichthouder het belang van de kinderen en de
inspanning van de kinderopvangorganisaties. Het betreft incidentele situaties met onvoorziene
omstandigheden waardoor het aantal gevallen waarin de toezichthouder deze ruimte kan nemen
beperkt zal zijn. Ook zal deze wijziging alleen gelden voor de kwaliteitseisen met betrekking tot het
vaste-gezichtencriterium en de 3-uursregeling. In voorziene situaties zal bij constatering altijd een
overtreding worden gerapporteerd. Vakantie, studie en scholing zijn voorziene omstandigheden.

Uit de informatie van het ministerie blijkt dat na de aanpassing van de beleidsregels en de huidige
werkwijze de toezichthouder kan oordelen dat er sprake is van overmacht wanneer blijkt dat ondanks
alle maatregelen incidenteel niet aan de eis wordt voldaan.
Met de gemeentes in regio Gooi en Vechtstreek is afgesproken dat deze werkwijze tijdens het volgend
regio-overleg in oktober inhoudelijk wordt besproken en dat de toezichthouders tot die tijd de huidige
werkwijze uitvoeren waarbij alle geconstateerde overtredingen ook als overtreding worden
gerapporteerd. Hierbij beschrijft de toezichthouder wel de omstandigheden. Het is aan de gemeente
om al dan niet over te gaan tot handhaven.
Wanneer na het regio-overleg blijkt dat er overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe werkwijze,
dan zal de GGD dit uiteraard met u delen.
Wijzigen KvK of rechtsvorm
Wanneer uw KvK gegevens wijzigen of u voornemens bent uw rechtsvorm te wijzigen, bijvoorbeeld van
eenmanszaak naar BV of wanneer er sprake is van een overname dan is dit niet uitsluitend een
administratieve wijziging in het LRK. U dient een wijzigingsformulier in te dienen met de gegevens van
de nieuwe houder. De gemeente verzoekt de GGD dan een onderzoek uit te voeren conform de
werkwijze ‘streng aan de poort’.
Indien uw verzoek er toe leidt dat wel de gegevens, maar niet het LRK nummer wijzigt dan worden de
voorwaarden waarop getoetst wordt in overleg met de gemeente vastgesteld.
Indien uw verzoek er toe leidt dat tevens het LRK nummer wijzigt dan volgt er een onderzoek voor
registratie op alle voorwaarden. Houdt u er rekening mee dat de termijn voor het behandelen van een
aanvraag (maximaal) 10 weken bedraagt.
Registratie en wijziging LRK in gemeente Blaricum en gemeente Laren
Per 1 september 2019 neemt GGD Gooi en Vechtstreek de gemeentelijke taken over die betrekking
hebben op de registratie van voorzieningen in het LRK voor gemeente Blaricum en gemeente Laren.
Voor u als houder van een voorziening kinderopvang betekent dit dat u alle verzoeken met betrekking
tot de registratie in het LRK rechtstreeks aan de GGD zendt. Nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken
worden door de GGD behandeld en afgehandeld. U kunt de aanvraagformulieren en
wijzigingsverzoeken, bij voorkeur, digitaal sturen naar kinderopvangblaricum@ggdgv.nl of
kinderopvanglaren@ggdgv.nl of naar GGD Gooi en Vechtstreek, team toezicht kinderopvang, Postbus
251, 1400 AG Bussum. U ontvangt van de GGD het besluit over de aanvraag.
Naast de gemeentelijke taken voor Blaricum en Laren voert GGD Gooi en Vechtstreek de
gemeentelijke taken met betrekking tot handhaving, registratie en wijziging van LRK gegevens
betreffende kindercentra in gemeente Hilversum uit. Voor wijzigingen, aanvragen en vragen zijn wij
bereikbaar op kinderopvanghilversum@ggdgv.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk deze brief, indien van toepassing, door te sturen aan de
locatieverantwoordelijken van uw organisatie.
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