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Jaarverslag toezicht en handhaving
kinderopvang 2018
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1. Inleiding
Conform de wettelijke verplichting in de Wet kinderopvang legt de gemeente jaarlijks verantwoording
af over het gevoerde toezichts- en handhavingsbeleid en de resultaten daarvan. Het college van
B&W heeft daartoe bijgaand verslag opgesteld dat wij u ter informatie aanbieden.
2. Kern informatie
Uit het jaarverslag blijkt dat het toezicht en de handhaving opnieuw conform de wettelijke afspraken
is uitgevoerd. De gemeente Rijswijk heeft dan ook al jaren de A-status door de Inspectie van het
Onderwijs toegekend gekregen.
In 2018 zijn alle jaarlijkse inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en
gastouderbureaus uitgevoerd evenals de inspecties voor aanvang van exploitatie van dergelijke
voorzieningen en van nieuwe gastouders. Daarnaast is een percentage van de bestaande
gastouders bezocht. In totaal zijn er 96 locaties geïnspecteerd.
Op deze locaties werd 29 maal één of meerdere overtredingen van de wettelijke eisen
geconstateerd. Het betrof meestal kleine overtredingen van administratieve aard.
Bij zulke overtredingen wordt nog tijdens de inspectieperiode een zogenaamd “herstelaanbod”
gedaan waardoor de overtreding tijdens deze periode kan worden opgelost.
Dit gebeurde in 25 van de 29 gevallen.
In de vier gevallen waar een herstelaanbod niet mogelijk was of de overtredingen nog niet (geheel)
waren opgelost na het herstelaanbod werd een schriftelijke aanwijzing gestuurd waarin een
hersteltermijn was opgenomen. Alle overtredingen bleken binnen deze hersteltermijn te zijn
beëindigd.
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3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De houders van kinderopvang zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang, minimaal op het niveau van de kwaliteitseisen die de Wet stelt.
De houders van de kinderopvang in Rijswijk zijn zich ook scherp bewust van het feit dat zij behoren
te voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen.
Mede door het scherpe toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Rijswijk en het goede
samenspel tussen de GGD (als toezichthouder), de gemeente en de betreffende houders van de
kinderopvang spannen deze laatste zich goed in om opvang te bieden waar kinderen zich veilig en
vertrouwd kunnen ontwikkelen.
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