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Locatie Utrecht 

Park Voorn 4 

Postbus 2730 

3500 GS  Utrecht 

T 088 669 6000 

www.onderwijsinspectie.nl 

Contact 

mevr. mr. S.J. Winkel  

Inspecteur van het Onderwijs 

swink@owinsp.nl 

 
Onze referentie 

5151728 

 

Geachte heer Fokkema, 

 

Uit recent contact van de heer F. Haenen van de GGD Fryslân met mevrouw S. 

Winkel van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat de GGD dit jaar niet 

alle wettelijk verplichte inspecties kinderopvang zal kunnen uitvoeren. Uit een 

inschatting opgemaakt in oktober 2017, volgt dat ongeveer acht procent van de 

reguliere inspecties niet uitgevoerd gaan worden. 

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks de exploitatie van elk kindercentrum te 

laten onderzoeken (artikel 1.62, lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen). Het niet voldoen aan deze wettelijke eis betekent dat de 

gemeente haar wettelijke taken onvoldoende naleeft.  

 

Volgens informatie van de heer Haenen heeft de directeur van de GGD Fryslân de 

bestuurscommissie in een openbare vergadering op de hoogte gesteld. Tevens 

heeft de heer Haenen tijdens een regio-overleg met de gemeenten medio oktober 

jl. alle contactpersonen van de gemeenten over de situatie geïnformeerd.  
 

Uit de informatie van de heer Haenen volgt dat de oorzaken van het niet halen 

van de inspecties zijn terug te voeren op capaciteitsproblemen binnen de GGD, en 

dat deze niet op korte termijn kunnen worden opgelost.  
 

De heer Haenen heeft aangegeven dat de GGD inmiddels maatregelen heeft 

getroffen om de capaciteit weer op orde te krijgen en dat de formatie van de GGD 

wordt uitgebreid. Voorts zal de GGD in de laatste maanden van 2017 prioriteit 

geven aan de locaties, waarbij meer risico aanwezig is en de overige locaties 

doorschuiven naar begin 2018. 

 

De inspectie heeft aan de heer Haenen aangegeven erop te vertrouwen dat de 

GGD er alles aan zal doen om in 2018 de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen 

en dat de GGD er tevens voor zorgdraagt dat alle onderliggende gemeenten in 

2018 aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. 

De inspectie zal daarom de voortgang van de uitvoering van de inspecties in 2018 

nauwlettend volgen en hierover in contact blijven met de GGD. 
 
Ik wil u tenslotte meegeven dat ik dit een ernstige en zorgelijke situatie vind. De 
getroffen maatregelen en de afspraken met de inspectie  geven mij echter 
vooralsnog voldoende vertrouwen voor het jaar 2018.  
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Mocht de GGD er in 2018 evenwel niet in slagen de wettelijk verplichte  inspecties 
uit te voeren, dan kan dit gevolgen hebben voor de status van de betrokken 
gemeenten. 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Plaatsvervangend inspecteur-generaal van het Onderwijs  

dr. Arnold Jonk 

 

 

 

 

 

 

 

 


