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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Informatienota jaarverslag kinderopvang gemeente
Druten 2018
Kernboodschap
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en
de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Jaarlijks legt de
gemeente aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitvoering van
de Wet kinderopvang middels het Jaarverslag Kinderopvang.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
Per 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisering
kinderopvang wettelijk gelijkgesteld aan de kinderdagverblijven en als zodanig
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het aantal
voorzieningen kinderopvang op 31 december 2018 in de gemeente Druten:
10 centra voor kinderdagopvang (inclusief het peuterspeelzaalwerk)
5 centra voor buitenschoolse opvang (BSO’s)
26 geregistreerde gastouders
Lichte handhaving wordt uitgevoerd door de GGD
Per 1 januari 2016 zijn, naast de uitvoering van de wettelijke inspecties op de centra,
ook de gemeentelijke taken met betrekking tot de uitvoering van de handhaving
kwaliteit kinderopvang overgeheveld naar de GGD. Dit betekent dat de GGD de
registraties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen bijhoudt en
wijzigingsverzoeken en beëindigingen van voorzieningen verwerkt. Daarnaast verzorgt de
GGD de lichte handhaving op basis van de inspectierapporten.
Zwaardere handhaving wordt uitgevoerd door de gemeente
Bij herhaalde tekortkomingen wordt het dossier overgedragen aan de gemeente. Deze
situatie deed zich in 2018 enkele keren voor. Dit leidde tot extra handhavingsacties als
het opleggen van een (voornemen) tot last onder dwangsom (2x), extra
handhavingsgesprekken met houders, extra aanwijzingsbrieven, en in één geval tot
tijdelijke opschorting één de exploitatie bij een gastouder.
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Conclusies naar aanleiding van het jaarverslag:
 Gedurende 2018 was het Landelijk Register kinderopvang en Peuterspeelzalen
volledig op orde.
 In 2018 zijn er drie aanvragen voor registratie ingediend. Deze aanvragen zijn
allen binnen de wettelijke termijn behandeld, geïnspecteerd en geregistreerd.
 Alle locaties kinderopvang (15) hadden in 2018 hun reguliere inspectie. Er zijn zes
handhavingstrajecten ingezet op basis van zes inspectierapporten met
handhavingsadvies. In 2018 zijn vijf handhavingstrajecten overgedragen aan de
gemeente voor zwaardere handhaving. Dit betekent dat er in de reguliere
onderzoeken tekortkomingen zijn gesignaleerd en dat bij het nader onderzoek na
de hersteltermijn opnieuw tekortkomingen zijn vastgesteld. Deze handhaving is
door de gemeente opgepakt en afgehandeld.
 7,1% van de bestaande gastoudervoorzieningen zijn geïnspecteerd op basis van
het aantal gastouders per 1 januari 2018 (26). Dit is boven de normstelling van
minimaal 5%.
Steekproef inspecties gastouderopvang
Het is bewust beleid om de minimaal vereiste 5% aan te houden voor de steekproef
inspecties gastouders. Voor 2019 wordt hetzelfde percentage aangehouden, zoals ook
Wijchen en andere regiogemeenten doen. Dat heeft te maken met beschikbaar budget
voor inspecties. In de voorbereiding van de opdracht aan de GGD voor 2020 kan
overwogen worden of verhoging van dit percentage gewenst is.
Gevolgen
n.v.t.
Communicatie
Na vaststelling door het college van B&W wordt het jaarverslag naar de Inspectie van het
Onderwijs verzonden en ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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