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Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2021

Inleiding
Op grond van de Wet kinderopvang (Wko) is de gemeente verantwoordelijk voor (het regelen van)
toezicht op naleving en handhaving van de kwaliteitsregels die op grond van de wet aan de
kinderopvang worden gesteld.
Het jaarverslag Kinderopvang 2021 is door het college vastgesteld en aangeleverd bij de
onderwijsinspectie.
Het format voor het jaarverslag is voorgeschreven door de onderwijsinspectie. Hiervan mag niet
worden afgeweken, ook is het niet mogelijk teksten toe te voegen. Het verslag betreft een
getalsmatige weergave.
Een selectie van de gegevens zal worden ontsloten op het Internet schooldossier (ISD). Dit gebeurt
in het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht.
Om gemeenten nog meer bewust te laten worden dat verbetering van toezicht en handhaving
noodzakelijk is, wordt sinds oktober 2011 op de site van de inspectie openbaar gemaakt welke
onderzochte gemeenten wel en (nog) niet aan de wettelijke eisen voldoen. De gemeenten worden
daarbij onderverdeeld in drie categorieën met bijbehorende status:
•
•
•

status A - De gemeente leeft haar wettelijke taken na;
status B - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na, maar werkt wel mee
aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B&W;
status C - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na en werkt niet of
onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het
college van B&W.

Een gemeente voldoet niet aan de wettelijke minimumeisen als zij:
•
•
•

de handhaving op kinderopvanginstellingen niet of onvoldoende uitvoert en/of;
de wettelijk verplichte inspecties niet (allemaal) heeft uitgevoerd en/of;
het Landelijk Register Kinderopvang niet juist en volledig heeft bijgehouden.

De status van een gemeente geeft overigens geen waardeoordeel over de kwaliteit
van individuele kinderopvanglocaties in die gemeente.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Toezichthouden en handhaven zijn dynamische processen en onderhevig aan diverse
invloeden. Wat op een moment voldoende is, kan een jaar later onvoldoende
worden uitgevoerd door gemeenten. Dit betekent dat gemeenten niet alleen van
status B naar A kunnen overgaan, maar ook kunnen terugvallen van A naar B.
Kernboodschap
De veiligheid van de kinderopvang in Heerde is goed geborgd. Het gemeentelijk jaarverslag Wet
Kinderopvang 2021 laat dan ook geen opvallend heden zien. De kwaliteitsregels worden goed
nageleefd. We hebben als gemeente Heerde al sinds augustus 2013 de A-status (Hoogste status).
Bijlagen:
1. Jaarverantwoording Kinderopvang
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