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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal De Bengelkes is een locatie van organisatie 't Treintje V.O.F. Zij is gevestigd in 
basisschool De Steenen Brug en heeft een registratie voor 15 kindplaatsen. Naast de 
peuterspeelzaal is er op deze vestiging van 't Treintje V.O.F. ook een buitenschoolse opvang 
gevestigd. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Bij peuterspeelzaal de Bengelkes heeft geen onderzoek vóór registratie 
plaatsgevonden. Peuterspeelzaal De Bengelkes is op 13-12-2016 ambtshalve (Lex 
Silencio Positivo) ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op 09-
01-2017 is peuterspeelzaal de Bengelkes daadwerkelijk in exploitatie gegaan. 
  
Op 17-01-2017 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 
geconstateerd dat aan één voorwaarde niet is voldaan. Het betreft het item 5.1 Binnenruimte. 
Uit meting blijkt dat er onvoldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor het aantal van 15 
kindplaatsen waarvoor de houder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). Wel is er voldoende bruto oppervlakte beschikbaar voor de opvang van 
14 kinderen. 
  
Voortgang 
De houder is in januari 2017 met 14 kindplaatsen in exploitatie gegaan. De houder vraagt op 24-
02-2017 bij de gemeente Roermond een wijziging van het aantal kindplaatsen aan. Het betreft een 
wijzingsaanvraag voor 17 kindplaatsen. 
  
Bevindingen huidig onderzoek 
Uit dit incidentele onderzoek is gebleken dat er onvoldoende binnenspeelruimte beschikbaar is voor 
17 kindplaatsen. De houder wenst een deel van de tussenruimte te gebruiken als verblijfsruimte. 
Op dit moment is deze tussenruimte in de vergunning echter aangemerkt als verkeersruimte. Dat 
wil zeggen dat deze ruimte nodig is als vluchtruimte bij eventuele calamiteiten. Deze ruimte kan 
niet meegerekend worden in de vierkante meters binnenruimte. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) af te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ruimte en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Peuterspeelzaal De Bengelkes heeft de volgende ruimte tot haar beschikking: 
  

Ruimte Aantal m² 

Groepsruimte Peuterspeelzaal (nr. 2 op plattegrond). 49,5 m²      

    

 Totaal 49,5 m² 

  
De houder geeft aan een deel van de tussenruimte tussen beide groepsruimtes te willen gebruiken 
als groepsruimte. De betreffende tussenruimte is echter geen 'verblijfsruimte' maar een 
'verkeersruimte'. Deze verkeersruimte kan niet worden meegeteld in de vierkante meters 
aangezien deze ruimte is aangewezen als vluchtruimte bij brand. 
  
De houder heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de omgevingsvergunning aan te 
passen. In dit verzoek vraagt de houder om een deel van de verkeersruimte als verblijfsruimte aan 
te merken. Ten tijde van het opstellen van dit rapport is deze wijzigingsaanvraag nog niet als 
zodanig toegekend. Hierdoor kan de toezichthouder de vierkante meters in de tussenruimte niet 
meerekenen in de beschikbare vierkante meters. 
  
Dat betekent dat de houder 49,5 m² groepsruimte tot haar beschikking heeft. Dat is onvoldoende 
voor het aangevraagde aantal van 17 kindplaatsen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening)  
   

 
Buitenspeelruimte 
 
Er zijn voldoende vierkante meters buitenspeelruimte beschikbaar voor de aangevraagde 17 
kindplaatsen. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en is direct toegankelijk 
voor kinderen. De buitenspeelruimte is geheel omheind en veilig bereikbaar. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van Melick) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ruimte en inrichting 

Binnenruimte 

Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

Buitenspeelruimte 

Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal de Bengelkes Roermond 
Website : http://www.treintje.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : V.O.F. 't Treintje 
Adres houder : Schoolstraat 7 
Postcode en plaats : 6049BM Herten 
Website : www.treintje.nl 
KvK nummer : 13035830 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  Emmy Leneman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 03-04-2017 
Zienswijze houder : 18-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 21-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 01-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze inspectierapport 07-03-2017 Peuterspeelzaal de Bengelkes, Lindanussingel 41, 
Roermond: 
  
  
Het inspectie rapport geeft aan dat er een incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op 7-3-
2017. Wij kunnen met zekerheid aangeven dat er geen incidenteel onderzoek, c.q inspectie op 
locatie heeft plaatsgevonden, en maken dan ook bezwaar tegen dit rapport. 
  
De verhoging van het eerder toegekende aantal kindplaatsen is in overleg met de GGD gewijzigd 
naar 16 kinderen i.p.v. 17 kindplaatsen zoals het rapport aangeeft. 
  
De aanvraag voor de wijziging in het aantal kindplaatsen is gelijktijdig met de aanvraag tot 
wijziging van het aantal kinderen in het LRKP register, en de aanvraag tot wijziging voor de 
vergunning van brandveilig gebruik ingediend. 
De bevestiging voor de verhoging van de kindplaatsen hebben van de Gemeente ontvangen, we 
zijn in afwachting op de gewijzigde vergunning. 
  
  
  
Namens houders van 
VOF ’t Treintje 
Kinderopvang de Bengelkes 
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