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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag handhaving kinderopvang
2018
Kernboodschap
In 2018 hebben we onze wettelijke taak voor de uitvoering van toezicht en handhaving
op de kwaliteit van de kinderopvang volledig uitgevoerd. Wij stellen vast dat de houders
van locaties voor kinderopvang in onze gemeente hun zaken over het algemeen goed op
orde hebben. Wij zijn tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang in onze gemeente.
De pedagogische praktijk is in alle gevallen voldoende tot goed te noemen. Er is wel een
toename in tekortkomingen geconstateerd ten opzicht van 2017. Dit komt vooral door
nieuwe kwaliteitseisen die per 1 januari 2018 van kracht zijn. Niet alle locaties hebben de
nieuwe eisen meteen op orde gehad. De GGD heeft 43 tekortkomingen geconstateerd bij
11 locaties voor kinderopvang. Op 6 tekortkomingen hebben we beredeneerd niet
gehandhaafd.
Eerdere besluiten
Datum

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

Toelichting
Hierbij ontvangt u het gemeentelijk jaarverslag handhaving kinderopvang 2018. In dit
rapport doen we verslag van het uitgevoerde toezicht en de handhaving in het kader van
de Wet kinderopvang in 2018 (conform artikel 1.67 van deze wet).
Op grond van de wet zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van
de kwaliteit in de kinderopvang. GGD Gelderland-Zuid voert de inspecties voor ons uit.
Wij hebben alle locaties van kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang
in onze gemeente laten inspecteren. Voor gastouderopvang hebben we een steekproef
genomen. 6,4% van de bestaande locaties is geïnspecteerd. In het Landelijk Register
Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) zijn de inspectierapporten van de
GGD over de onderzochte locaties in onze gemeente te raadplegen.
Op 1 januari 2018 zijn nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang in werking getreden.
Met name de nieuwe eisen met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan en het
veiligheids- en gezondheidsbeleid zorgden voor meer tekortkomingen bij houders. De
beschrijvingen in het beleid van locaties kinderopvang voldeden onvoldoende aan de
nieuwe eisen. Hierdoor hebben we meer moeten handhaven dan in voorgaande jaren. De
pedagogische praktijk op de diverse locaties was over het algemeen goed op orde. Voor
de gastouderopvang zijn de kwaliteitseisen niet gewijzigd.
Gevolgen
Uit het verslag kunt u opmaken dat we de zaken op orde hebben.
- We hebben alle 10 nieuwe aanvragen tijdig afgehandeld.
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We hebben alle 30 bestaande locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse
opvang onderzocht.

-

We hebben 4 gastouders in de steekproef onderzocht (dat is 6,4% van het totaal
gastouders. De wettelijke norm is minimaal 5%)

We stellen met tevredenheid vast dat het beeld dat uit de inspecties naar boven komt
over het algemeen positief is. Houders hebben de zaken goed op orde. De kwaliteit van
de opvang, in het belang van het kind, staat voorop. Houders zijn ook maatschappelijk
betrokken. Dat komt zoal tot uitdrukking in deelname aan de Lokaal Educatieve Agenda,
het onderwijsachterstandenbeleid en brede school activiteiten.
Er zijn 43 tekortkomingen geconstateerd door de GGD, verdeeld over 11 locaties voor
kinderopvang. (in 2017 stelde de GGD 9 tekortkomingen vast verdeeld over 4 locaties).
Bij de 4 onderzochte gastouders zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Wij hebben op 37 tekortkomingen gehandhaafd. In 6 gevallen hebben we beredeneerd
niet gehandhaafd.
Handhaven door middel van een waarschuwing en een aanwijzing
We hebben 20 waarschuwingen afgegeven en 17 aanwijzingen opgelegd. De
tekortkomingen zijn door de betreffende houder tijdig hersteld. Daardoor hebben we niet
verder hoeven handhaven.
Niet-handhaven
Bij 6 tekortkomingen hebben we met reden besloten om niet te handhaven. In het
jaarverslag hebben we dit nader toegelicht.
Communicatie
We leveren de gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang aan de
Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie gebruikt de gegevens voor het opstellen van
een landelijk jaarbeeld.
Uitvoering of Vervolgstappen
De Inspectie van het Onderwijs is door de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) aangewezen om interbestuurlijk toezicht uit te oefenen op de
manier waarop gemeenten invulling geven aan hun wettelijke taken op het gebied van
toezicht en handhaving in de kinderopvang. Indien het jaarverslag daartoe aanleiding
geeft neemt zij contact op met de gemeente voor een nadere analyse.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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