B en W-voorstel
INHOUD VOORSTEL
Vaststellen van het gemeentelijk jaarverslag toezichtinformatie kinderopvang Rheden 2016
en deze indienen bij de Inspectie van het Onderwijs.
1 Wat is de aanleiding?
Het college van B&W dient jaarlijks een verslag op te stellen van alle toezicht- en handhavingstaken
die de gemeente op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) heeft
uitgevoerd. Met dit voorstel wordt het gemeentelijk verslag voor het jaar 2016 vastgesteld.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp)
- Beleidsregels kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen
- Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang van de gemeenten regio Gelderland Midden
2011.
3 Wat willen wij bereiken?
Met het indienen van het gemeentelijk verslag toezichtinformatie kinderopvang Rheden 2016 bij de
Inspectie van het onderwijs leggen we verantwoording af over de door de gemeente en Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) uitgevoerde toezicht- en handhavingstaken. Het is
een wettelijke plicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Inspectie van het Onderwijs.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Het toegestuurde model voor het gemeentelijk verslag toezichtinformatie kinderopvang 2016 digitaal
invullen via het ontvangen format.
5 Wat gaat het kosten?
n.v.t.
6 Wat zijn de risico’s?
Voor het jaar 2016 is er financieel een beroep gedaan op ons budget voor toezicht kinderopvang. De
kosten zijn omhoog gegaan door de groei van het aantal gastouderopvang locaties in de gemeente
Rheden. In 2016 zijn er 24 nieuwe gastouderopvang locaties bijgekomen (zie jaarverslag) vergeleken
met 2015. Alle 24 locaties zijn in 2016 geïnspecteerd en de kosten van deze inspectie zijn terug te
zien in de uitgaven. In 2016 is er €64.333,20 uitgegeven aan inspectie vergeleken met €49.741,55 in
2015. In de Jaarstukken van 2016 is vastgesteld dat het budget van de toezicht kinderopvang met
€15.000 zal worden verhoogd voor komende jaren.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
n.v.t.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De gegevens uit het rapport worden aan de Inspectie van het Onderwijs aangeboden.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
n.v.t.
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