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e
 begrotingswijziging 2012 van de GROGZ 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) biedt de 1

e
 

wijziging op de begroting 2012 aan voor een zienswijze. De GROGZ stelt voor om in verband met 
aanpassingen in het landelijke kader het toezicht op de  kinderopvang en peuterspeelzalen te 
intensiveren. De gemeente Roosendaal wenst het risicogestuurde toezicht zodanig aan te passen dat 
voortaan alle voorzieningen jaarlijks worden gecontroleerd en waarbij wordt gevarieerd met de 
inspectie-intensiteit om binnen het budget te blijven. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Aan de GROGZ aan te geven dat de gemeente Roosendaal jaarlijks alle voorzieningen  

gecontroleerd wenst te hebben waarbij zodanig wordt gevarieerd met het aantal inspectie-uren 
dat dit binnen het beschikbare budget kan geschieden. 

2. Voor het overige geen bemerkingen te maken. 
 

Aanleiding   
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) biedt de 1

e
 

wijziging op de begroting 2012 aan voor een zienswijze. De GROGZ stelt voor om in verband met 
aanpassingen in het landelijke kader het toezicht op de  kinderopvang en peuterspeelzalen te 
intensiveren. Dit toezicht geschiedt nu op basis van een risicoanalyse op de voorzieningen 
(peuterspeelzalen, gastouderbureaus etc.) en met een steekproef op gastouders. Nieuwe 
voorzieningen en gastouders worden overigens altijd gecontroleerd. 
 

Kader    
Landelijk wordt het kader vastgesteld. Dit is recent verscherpt.  
 

Motivering / toelichting   
De uitvoering van het toezicht op de voorzieningen op een risicogestuurde wijze blijft nodig om binnen 
de beschikbare budgetten deze taak te kunnen uitvoeren. Thans betekent dit dat niet alle 
voorzieningen jaarlijks worden geïnspecteerd. De gemeente Roosendaal wenst echter wel een 
jaarlijkse inspectie van alle voorzieningen waarbij de inspectie-intensiteit waar mogelijk wordt 
teruggebracht waardoor vrijkomende uren worden ingezet om meer voorzieningen te inspecteren. 
Hierbij blijft het beschikbare budget taakstellend. 
 

Doel en evaluatie   
De gemeente bewaakt met de GROGZ de uitkomsten van de inspecties. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
In het gemeentefonds zijn middelen opgenomen voor de inspecties. Met ingang van 2012 is het 
incidentele deel hiervan structureel geworden en zijn nogmaals beperkt extra middelen toegevoegd. De 
kosten van de intensivering, circa € 25.000, kunnen worden gedekt uit de bestaande budgetten. 
 

Communicatie    
De GROGZ is per brief geïnformeerd over het collegestandpunt en zal worden geïnformeerd over de 
zienswijze van de raad. 

 
Bijlagen   
1. 1

e
 Begrotingswijziging 2012 van de GROGZ.  

 



Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G.van Hofwegen (wnd) mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 15 februari 2012. 
 
Besluit: 
 
1. Aan de GROGZ aan te geven dat de gemeente Roosendaal jaarlijks alle voorzieningen 

gecontroleerd wenst te hebben waarbij zodanig wordt gevarieerd met het aantal inspectie-uren 
dat dit binnen het beschikbare budget kan geschieden. 

 
2. Voor het overige geen bemerkingen te maken. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
 


