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Onderwerp
Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hilversum

Kernboodschap
Jaarlijks moeten we verantwoording afleggen over de toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in
het voorafgaande kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang heeft verricht. Door vaststelling
van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 (zie bijgevoegde vragenlijst) leggen we verantwoording
af aan de Inspectie van het Onderwijs en informeren we de gemeenteraad.

Aanleiding
Op basis van de Wet kinderopvang zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de
kwaliteit van de kinderopvang. Het toezicht is belegd bij de GGD die de kwaliteit van een
kinderopvangvoorziening op diverse gebieden inspecteert. De GGD adviseert het college naar aanleiding
van deze inspecties over de te handhaven voorschriften. De handhaving voert de gemeente zelf uit.
Ieder jaar wordt middels de Jaarverantwoording Kinderopvang de balans opgemaakt; we bekijken of we
de termijnen hebben gehaald en of we hebben voldaan aan de handhavingsplicht. De
Jaarverantwoording treft u bij dit raadsbericht aan.
Na vaststelling door het college wordt de jaarverantwoording digitaal naar de Inspectie van het
Onderwijs verzonden en is middels deze raadsinformatiebrief één exemplaar ter kennisname aan u
verzonden.

De Jaarverantwoording 2021
De gemeente Hilversum heeft in 2021 grotendeels voldaan aan de toezicht- en handhavingsverplichting
zoals gesteld in de Wet kinderopvang. De coronamaatregelen hebben wel invloed gehad op de
uitvoering van de taken. De kinderopvang is vanwege de lockdown enige tijd gesloten geweest en de
GGD heeft langere tijd een deel van de toezichthouders in moeten zetten in het corona-bedrijf. Het is
hierdoor niet gelukt om alle geregistreerde kinderopvang te inspecteren, de 100% norm is als gevolg van
corona dus niet gehaald. De inspectie heeft aangekondigd om bij de beoordeling van de
jaarverantwoording gezien de bijzondere situatie hier coulant mee om te gaan. We verwachten daarom
de A-status te behouden. Als college zijn we tevreden over de resultaten en hebben wij aan onze
wettelijke taken voldaan.

Hieronder vindt u een samenvatting van de jaarverantwoording kinderopvang 2021 gemeente
Hilversum.

1. Het Landelijk Register Kinderopvang is in 2021 volledig en actueel.
2. De gemeente heeft in de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 36 aanvragen voor
registratie ontvangen, waarvan er 35 tijdig afgehandeld zijn; 97,2% van de aanvragen is derhalve
tijdig afgehandeld.
3. De GGD heeft 73 van de 89 locaties geïnspecteerd. Dat betekent dat 82 % van de locaties is
geïnspecteerd.
4. De gemeente heeft 29 van de 29 nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd.
Dat betekent dat 100% van de nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang is geïnspecteerd.
5. De gemeente heeft 7 van de 60 bestaande voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd.
Dat betekent dat de steekproef van geïnspecteerde voorzieningen 11.7% bedraagt. Dit is 6,7%
meer dan de wettelijke eis van 5%.
6. De gemeente heeft gedurende het gehele jaar gebruik gemaakt van het programma waarin de
handhaving wordt geregistreerd (GIR-handhaven).
7. De GGD heeft 12 keer herstelaanbod aangeboden waarvan er 12 binnen de daarvoor gestelde
termijn door de houder zijn hersteld.
8. De GGD heeft 25 afgeronde inspecties uitgevoerd. In 5 van deze inspectierapporten werd de
gemeente geadviseerd te handhaven conform het handhavingsbeleid. Dat betekent dat het
percentage rapporten met een handhavingsadvies 20% bedraagt.
9. Naar aanleiding van de 5 inspectierapporten met handhavingsadvies heeft de gemeente 5
handhavingstrajecten ingezet. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een
handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt.

Consequenties
Met het indienen van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 (zie bijlage) bij de Inspectie van het
Onderwijs voldoen we aan onze wettelijke verplichting.
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