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Op 8 februari 2022 heeft de toezichthouder (de GGD) een jaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij BSO Kornalijn, Emmastraat 43 te Meppel. Hierbij is onderzocht of
de BSO Kornalijn voldoet aan de voorschriften die de Wet kinderopvang (Wko) en
onderliggende regelgeving stellen.

Inspectierapport
De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het inspectierapport van
23 maart 2022. Uit dit inspectierapport blijkt dat de buitenschoolse opvang niet
voldoet aan een of meerdere beoordeelde voorschriften van de Wko en
onderliggende regelgeving. De GGD adviseert de gemeente om te handhaven.

Overtredingen
BSO Kornalijn voldoet niet aan de volgende voorschriften:

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid. Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch
beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat in de
buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang)

Besluit: Aanwijzing
Het college geeft u de aanwijzing om bovenstaande overtredingen van de
hierboven genoemde voorschriften te beeindigen. U moet ook verdere
overtreding of herhaling voorkomen. Het college heeft deze bevoegdheid op
grond van artikel 1.65 Wko.
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Wat moet u doen
U moet de hierboven genoemde overtredingen binnen de gestelde
hersteltermijnen van 6 weken in orde hebben. Deze termijn gaat in vanaf de dag
na dagtekening van deze brief.

Zienswijze
U hebt volgens het inspectierapport, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
tijdig een zienswijze in te dienen. U geeft aan dat met betrekking tot de
tekortkoming in het pedagogisch beleid er een verschil zit tussen het moment
van de bevindingen (8.2.22) en het moment van aanleveren van het beleidsplan.
Tussen deze 2 momenten is er een wijziging van groepen geweest, die verwerkt
is in het werkplan. Hierdoor verschilt het destijds actuele en toegestuurde
beleidsplan met het eerdere moment van inspectie. Op dit moment is het
beleidsplan conform de uitvoerende praktijk. Met betrekking tot de diploma's van
het personeel op de groepen, heeft u inmiddels de diploma verantwoording
geactualiseerd en beschikbaar. De medewerker beschikt intussen over de juiste
diploma's.

Reactie op uw zienswijze
Uw zienswijze geeft mij aanleiding om te veronderstellen dat u de geconstateerde
tekortkomingen inmiddels beeindigd heeft door het beleid, de uitvoering en de
planning op de gecontroleerde locatie aan te passen. Er is daarmee nu geen
reden om bestuursdwang toe te passen en het kan dus blijven bij een aanwijzing.

Inspectie
De GGD komt binnenkort een (onaangekondigd) nader onderzoek uitvoeren om
te controleren of bovenstaande maatregelen die in de aanwijzing genoemd zijn
heeft opgevolgd.

Consequenties niet opvolgen aanwijzing
Hiervoor hebben wij u erop gewezen, dat u voorschriften van de Wet
kinderopvang en onderliggende regelgeving niet hebt nageleefd en een
aanwijzing gegeven om de omschreven overtredingen te beeindigen. Mocht
blijken dat u niet binnen de geboden hersteltermijnen de voorgeschreven
maatregelen hebt getroffen, dan zullen wij de volgende stap zetten in het
hersteltraject en u een last onder dwangsom opleggen. Dit is een besluit waarin
wij nogmaals aangeven binnen welke termijnen u uitvoering moet geven aan de
herstelmaatregelen. Echter dan is de niet tijdige uitvoering gekoppeld aan een te
betalen dwangsom.

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen zes weken na de
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel
College van burgemeester en wethouders
Pas bus 501
7940 AM MEPPEL


