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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag 2021 toezicht en
handhaving kinderopvang
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. Het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2021 vast te
stellen.
2. De informatienota aan de raad vast te stellen met daarin het volgende
informatiepunt:
- Kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving
kinderopvang 2021.
Aanleiding
Op grond van de Wet kinderopvang moet het college jaarlijks vóór 1 juli aan de Inspectie
van het Onderwijs verantwoording afleggen over de wettelijk taak met betrekking tot het
toezicht en de handhaving in de kinderopvang. De verantwoording gaat via het
jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2021, naar het model van de
Onderwijsinspectie. In de bijlage vindt u het gemeentelijk jaarverslag. Tevens is het
college wettelijk verplicht het jaarverslag vóór 1 juli ter kennisgeving aan te bieden aan
de gemeenteraad.
De voortdurende coronacrisis in 2021 en de daarmee gepaard gaande maatregelen
hebben invloed gehad op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang. De
Inspectie zal de normen die hiervoor gelden daarom niet onverkort toepassen bij de
beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2021, net zoals in het coronajaar
2020. Dit heeft tot gevolg dat de Inspectie maatwerk zal toepassen bij beoordeling van
de taakuitvoering. De keuzes en afspraken die gemeenten hebben gemaakt, en de
onderbouwing daarvan, zullen bij dit maatwerk een belangrijke rol spelen. Bij het maken
van keuzes en afspraken dient, zoals altijd, het doel van toezicht en handhaving op de
kinderopvang voorop te staan. Dit doel is: het borgen van verantwoorde kinderopvang in
een gezonde en veilige omgeving.
Eerdere besluiten
Datum

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

Gewenst resultaat
Uitvoering te geven aan onze wettelijke verplichting.
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Argumenten
1.1 Het gemeentelijk jaarverslag biedt een kwantitatief beeld van het uitgevoerde
toezicht en de handhaving over 2021 met een inhoudelijke toelichting.
De vooringevulde gegevens komen van DUO uit het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) die door ons zijn gecontroleerd. De lijst is volledig en juist.
Ondanks corona, heeft de GGD de wettelijke 100% norm van inspecties gehaald. In 2021
hebben wij geen advies om te handhaven ontvangen! Wij hebben in 2021 niet hoeven te
handhaven.
1.2 De gemeentelijke jaarverantwoording over 2021 moet vóór 1 juli 2020 door uw
college vastgesteld zijn.
Conform de Wko dient het verslag na vaststelling verzonden te worden naar de Inspectie
van het Onderwijs.
2.1 Conform artikel 1.67 Wko dient het verslag ter kennisneming aan de gemeenteraad
te worden gestuurd.
Tegenargumenten en risico’s
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiele gevolgen.
Communicatie
Naar aanleiding van het jaarverslag kunnen houders van een kindercentrum
aangesproken worden door ouders of andere belangstellenden hoe het met de kwaliteit
van het kindercentrum gesteld is.
Inwonersparticipatie
nvt
Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling dienen we het jaarverslag digitaal in bij de Inspectie van het Onderwijs.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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