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Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
Aanleiding
Op basis van de Wet Kinderopvang dient de gemeentelijke jaarverantwoording over het toezicht
en handhaving op de kinderopvang over het jaar 2021 vóór 1 juli 2022 door het college te zijn
vastgesteld en verzonden te worden naar de Inspectie van het Onderwijs.
Kernboodschap
Net als 2020, was het jaar 2021 een bijzonder jaar als gevolg van de corona pandemie. Dit heeft
behoorlijke invloed gehad op de mogelijkheden van de GGD om haar toezichtstaken in de
kinderopvang uit te kunnen voeren. In afstemming met de GGD zijn er prioriteiten gesteld, omdat
niet alle locaties in 2021 geïnspecteerd konden worden.
•

•

•
•

Van de 88 locaties (KDV/BSO/GOB) zijn er in 2020 62 geïnspecteerd. Dat betreft 70,5 %.
Dit is niet de wettelijke 100 % maar hier hebben we gelet op bovenstaande geen invloed
op gehad. De locaties die niet zijn geïnspecteerd in 2021, worden met voorrang in 2022
geïnspecteerd.
De steekproef Voorziening Gastouderopvang komt uit op 6,9 %. Daarmee voldoen we
aan de wettelijke norm van 5 %. Onze ambitie was 15 % maar als gevolg van de corona
pandemie en noodzakelijke prioritering is dit bijgesteld naar minimaal de wettelijke norm.
Alle nieuwe Voorzieningen voor Gastouderopvang (23x) zijn geïnspecteerd.
Van de 11 rapporten met handhaving, zijn er ook 11 handhavingstrajecten gestart en hier
zijn handhavingsacties op uitgezet (verbeterpunt uit jaarverantwoording 2020).

De contacten met houders van kinderopvang zijn goed. Mede door de corona pandemie weten we
elkaar laagdrempelig te vinden. Zowel als het gaat om toezicht/handhaving als om belangrijke
zaken, zoals vroegsignalering in de kinderopvang (met als doel een goede start op de

basisschool) en de inzet van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs om ook de
doelgroepkinderen extra ondersteuning te geven.
We hebben oog voor de lastige positie van de kinderopvang als het gaat om krapte op de
arbeidsmarkt en blijven daarover met hen in gesprek. De benchmarkgegevens (deze zijn nieuw dit
jaar) bieden ons tot slot waardevolle informatie om onszelf en in de afstemming met de GGD in
2022 en verder kritische vragen te blijven stellen en zo de goede dingen, goed te doen.
Communicatie
Geen communicatie vereist.
Participatie
In het kader van de toezichtstaak is participatie niet van toepassing. Wel kan worden aangegeven
dat handhaving altijd wordt vooraf gegaan door overleg en een hersteltermijn voor de betrokken
houder van een opvanglocatie.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
In 2021 is er in totaal € 108.339 uitgegeven voor de inzet van de GGD. Er is € 52.974 minder
uitgegeven dan begroot. Zoals hierboven aangegeven heeft de GGD in 2021 niet alle inspecties
uit kunnen voeren.
De werkelijke inkomsten (leges voor nieuwe aanvragen) waren in 2021 € 17.371,25.
Dit is € 12.371.25 hoger dan begroot.
Per saldo is er een éénmalig positief resultaat van € 65.345,25 op de inspecties van de
kinderopvang in 2021. Dit is opgenomen in het jaarrekeningresultaat 2021 van de gemeente.
Planning
De jaarverantwoording dient voor 1 juli 2022 vastgesteld te zijn door het college, ter kennisname
aan de gemeenteraad te worden gestuurd en ingediend te zijn bij de Inspectie van het Onderwijs.
In het najaar van 2022 ontvangen we bericht van de Inspectie van het Onderwijs over de
statustoekenning.
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