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Intro

Toezichtinformatie over 2015
Ook dit jaar verloopt de jaarverantwoording kinderopvang via www.waarstaatjegemeente.nl.U
ontvangt uiterlijk 18 april 2016 een concept-jaarverantwoording met de vooraf ingevulde gegevens,
waarop u een toelichting kunt geven. De gegevens van uw gemeente én de eventuele toelichting laat
u vaststellen door het College van B&W. Voor het laten vaststellen is via
www.waarstaatjegemeente.nl voor de gemeenten een rapport beschikbaar. De gegevens moeten
hierna aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) beschikbaar worden
gesteld.Het beschikbaar stellen van uw jaarverantwoording aan de IvhO moet u wettelijk doen
uiterlijk op 1 juli 2016. KING en VNG adviseren u de jaarverantwoording aan de gemeenteraad op te
nemen in uw P&C cyclus.De verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op de
afhandeling van aanvragen, de uitvoering van inspecties en handhaving op tekortkomingen. Daarbij
worden verschillende voorzieningen onderscheiden (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse
Opvang [BSO], Gastouderbureau’s [GOB], Voorzieningen voor Gastouderopvang [VGO] ,
Peuterspeelzalen [PSZ]).Gebruikte gegevensDe gegevens over het verslagjaar 2015 met betrekking
tot uw gemeente worden één op één gehaald uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP), GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Dit heeft plaatsgevonden op de
peildatum van 1 maart 2016.Via het zakelijk portaal van DUO worden maandelijks controlelijsten
ten behoeven van deze gegevens beschikbaar gesteld. De controlelijsten zijn een hulpmiddel voor
gemeenten om hun cijfers (tussentijds) te controleren.Meer informatie vindt u in de ‘Toelichting bij
uitvraag 2015’ die u via de IvhO heeft ontvangen.Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt
u terecht bij de DUO:e-mail: helpdesk-kinderopvang@duo.nltel: 050 - 599 90 00 (optie 8)Voor
technische vragen over waarstaatjegemeente.nl kunt u terecht bij KING:e-mail:
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nltel: 070 - 373 81 91

Rapportage en toelichting

Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang
Selecteer de link om het rapport van uw gemeente in te zien: rapport

Toelichting op het rapport ten behoeve van Waarstaatjegemeente.nl
Als gemeente heeft u de keuze om een toelichting te geven op het rapport. Het rapport wat
uiteindelijk wordt gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl omvat de gegevens en de
toelichting.Het rapport wordt uitsluitend gepubliceerd als u daar expliciet toestemming voor
geeft.De toelichting kunt u per onderdeel hieronder geven. Zodra u de toelichting heeft opgeslagen
via de knop opslaan onderaan, zal de toelichting worden toegevoegd aan het rapport. U kunt dan het
(concept) rapport uitdraaien om in uw organisatie te bepreken.

Is het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) volgens de
gemeente in verslagjaar 2015 juist, volledig en actueel geweest?
Het LRKP moet juist en volledig zijn gevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kunt u denken
aan: ingediende mutaties (inschrijvingen, uitschrijvingen, wijzigingen) die niet op tijd zijn verwerkt;
onjuiste informatie door onjuiste invoer. Mutaties die de houder niet heeft doorgegeven, vallen
buiten dit criterium.
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(indien nee) Toelichting op LRKP gegevens
n.v.t.

Maakt u gebruik van GIR H?
Indien u géén gebruik maakt of niet het volledige jaar gebruik heeft gemaakt van GIR H, dit hier
aangeven. Indien u slechts een gedeelte van het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van GIR H,
aangeven welk gedeelte dit betreft.
ja

1. (niet tijdig) afgehandelde aanvragen (i)
U kunt hier bijvoorbeeld ingaan op de behaalde resultaten en indien gewenst toelichten waarom
bepaalde doelen niet zijn gehaald.
n.v.t.

2. (niet) geïnspecteerde locaties (i)
U kunt hier bijvoorbeeld toelichting geven over waarom locaties niet zijn geïnspecteerd.
Er zijn 14 van de 15 locaties geïnspecteerd. Op 1 locatie is alleen een inspectie voor en na
registratie geweest . Jaarlijkse inspectie was in 2015 nog niet aan de orde.

3. (geen) handhavingstrajecten bij rapporten met advies Handhaven (i)
U kunt hier bijvoorbeeld toelichten waarom er geen traject is gestart naar aanleiding van een
inspectierapport met advies handhaven.
n.v.t.

4. (geen) acties naar aanleiding van tekortkomingen
U kunt hier bijvoorbeeld toelichten waarom u geen actie heeft vastgelegd of wat uw motivatie is
voor het gemotiveerd niet handhaven op tekortkomingen.
n.v.t.

Extra informatie alleen voor de IvhO
Hieronder kunt u een toelichting geven over de gerapporteerde gegevens en de resultaten die
volgens u voor IvhO van belang zijn. Het betreft extra informatie, die buiten de toelichting in de
rapportage aan de gemeenteraad, volgens u van belang kan zijn voor de interpretatie van de
informatie door IvhO.Deze toelichting wordt niet in de rapportage voor de gemeenteraad
opgenomen.
n.v.t.

Inspectie van het Onderwijs

Het beschikbaar stellen van uw jaarverantwoording aan de IvhO moet u wettelijk doen uiterlijk op 1
juli 2016. Het akkoord geven voor publicatie is geen wettelijke plicht en staat hier los van.Het is in
geen geval nodig om een fysiek exemplaar per e-mail of post te verzenden.

De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld door:
Variable

Response

[resrg.0] De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld door: | naam

Rudie Simons

Rapportage is vastgesteld en akkoord voor verzending naar IvhO
De gemeente heeft de rapportage vastgesteld. Daarmee onderschrijft u namens uw gemeente dat:de
gegevens compleet en kwalitatief op orde zijnde rapportage is geaccordeerd door het College en
toegezonden aan de Raadde vastgestelde rapportage verzonden kan worden naar IvhO

Indien u de rapportage niet wil publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl,
dient u dit in een mail aan waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl kenbaar te
maken.
Afsluiting

Datum ingevuld
(No response)

Opmerkingen
(No response)

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel Toezichtinformatie verwijzen wij u naar de
website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot:
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl

