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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij krijgt u ter informatie het jaarverslag Kinderopvang 2013. Het jaarverslag is
door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 14 juli
vastgesteld.

Belangrijkste punten:
ln verband met capaciteitsproblemen zijn er regionale afspraken met de GGD
gemaakt. Hierdoor zijn er minder inspecties uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.
We wijken met deze cijfers van de gemeente af van het landelijk gemiddelde en op
het aantal inspecties bij bestaande gastouders van de norm.
We scoren erg goed wat betreft het inzetten van handhaving op een overtreding. Op
elke overtreding is handhaving ingezet. Deze handhaving kan bestaan uit overleg en
overreding, een aanw¡jzing of een boete. Wij hebben alleen gebruik gemaakt van de
handhavingvormen overleg en overreding, en aanwijzing.
ln de toelichting van het jaãrverslag hebb ln we de afwijkingen verklaard.l
Het jaarverslag bevat de verantwoording aan de lnspectie van het Onderwijs over:
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De aantallen n¡euwe aanvragen:
8 aanvragen waarvan 87,5o/o binnen directe termijn afgehandeld. Op aanvraag van
één gastouder (12,5%) is de beslistermijn opgeschort met 2 weken en binnen de
aangepaste termijn afgehandeld. Deze gegevens zijn terug te lezen ín grafiek 1.
De uitgevoerde onderzoeken:
Er zijn 9 inspecties uitgevoerd, deze zijn verwerkt in grafiek 2. Door regionale
afspraken heeft de GGD in 2013 geen peuterspeelzalen (4) geinspecteerd. Deze zijn
in de

planningvan20l4 meegenomen.

t ln het jaarverslag wordt gerekend met percentages, waardoor er een vertekend
beeld kan ontstaan. ln absolute zin zijn het kleine aantallen en op basis van goede
afspraken met de GGD kunnen we in 2014 aan de norm voldoen. Hiervoor ontvangen
we vanaf 2014 elk kwartaal een overzicht en planning van de GGD met betrekking tot
de uit te voeren inspecties.

Daarnaast is 1 KDV en 1 BSo niet geïnspecteerd. Hierover zijn geen specifieke
afspraken gemaakt.
De gegevens van inspecties bij nieuwe gastouders, grafiek 3, zijn niet correct. Alle
nieuwe gastouders zijn geïnspecteerd.
Grafiek 4laat zien dat we in 2013 onder de 5%-inspectienorm vallen. Er is 1
gastouderlocatie geinspecteerd, waardoor de norm van 2 gastouderlocaties niet
gehaald is. we zullen voor 2014 extra alert zijn voor het behalen van de norm.

handhavingtrajecten in het kader van de Wet Kinderopvang:
Wij hebben veelal gebruik gemaakt van de handhavingvorm òverleg en overreding en
.De_

in een casus een aanwijzing.
Bij overleg en overreding g¡ng het veelal over domein personeel, veiligheid en

gezondheid en pedagogisch beleid.
De aanwijzing werd gegeven op het domein beroepskracht-kindratio.

we plaatsen

het jaarverslag 2013 op de website waarstaatjegemeente.nl.
Dit doen we om:
- transparant te werken

- invulling te geven aan de horizontale verantwoording
- vergelijking met andere gemeenten mogelijk te maken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Beesel,

Halffman

dr. P. Dassen-Housen
burgemeester
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Toezichtinformatie Kinderopvang Beesel 2013

Introductie
De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven

(KDV),

Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en
Voorziening Gastouders (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op
de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de
gemeente handhaven.

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het
LRKP, GIR I en GIRH met uitzondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn
ingevuld. Dit rapport bevat de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de
kinderopvang.

Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO)
Grafiek 1: Tijdig afgehande¡de aanvragen
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Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden, Het
aandeel tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een
gemeente zijn geregeld.

Toetichting gemeente: Grafiek 1: Op aanvraag van een gastouder de beslistermiin
opgeschort met 2 weken. Termijn van opschorting foutief gemuteerd in Landeliik
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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Uitvoering ¡nspecties (KDV, BSO, GOB, pSZ)
Grafiek 2: Ge'Ínspecteerde locaties
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Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de
gemeente. De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande
locatie moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor íedere nieuwe locatie dient binnen 3
maanden een onderzoek plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de
gemeente erin is geslaagd om alle locaties te laten inspecteren.

Uitvoering inspecties (VGO nieuw)
Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw)
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Het percentage geÏnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten
aanzien van nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate
waarin de gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren.
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Uitvoering ¡nspecties (VGO bestaand)
Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%)
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten
aanzien van bestaande VGO-locaties wordt gehaald. De wettelijke norm is dat
tenminste 5olo vôrì het bestaande bestand wordt geinspecteerd.
Toelichting gemeente: Grafiek 2: Middels regionale afspraak heefr de GGD in 2013 geen
peuterspeelzalen geinspecteerd. Daarnaast is 1 KDV en 7 BSO niet geinspecteerd.
Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt.Grafiek 3:de gegevens in grafiek 3 zijn
niet correct. Atle nieuwe gastouders zijn geinspecteerd.Grafiek 4:onbekend waarom
norm niet gehaald is. We zullen voor 2074 extra aleft zijn op het behalen van de norm.

Hand having
Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen
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Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van
een tekortkoming is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft
aan in hoeverre de gemeente bij iedere overtreding handhaaft'
Toelichting gemeente: Uit de grafieken blijkt dat op elke handhaving een actie is
uitgezet.
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Tabel 1 : Tekortkomingen zonder handhavingsactie (aantal)
T¡i r r¡ll

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er
kunnen redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een
geconstateerde overtreding betreft op een locatie díe ínmiddels failliet is. Als er zonder
reden niet wordt gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan
de handhavingsplicht voldoet.

Registeruoer¡ng LRKP
Volgens de gemeente is het LRKP in verslagjaar 2013 juist, volledig en actueel geweest

Bijlage
Tabel 2: loezicht Kinderopvang (aantal)

Bronnen
De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd
door de gemeente Beesel.
Copyright: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten - Waarstaatjegemeente,nl
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