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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag 2021 toezicht en
handhaving kinderopvang.
Kernboodschap
In 2021 hebben we onze wettelijke taak voor de uitvoering van toezicht en handhaving
op de kwaliteit van de kinderopvang volledig kunnen uitvoeren, ondanks de coronacrisis
die ook vorig jaar nog aanwezig was. Hierbij hebben we kunnen vaststellen dat de
kinderopvang in onze gemeente over het algemeen goed op orde is. Ondanks de
coronapandemie en de coronamaatregelen, hebben houders verantwoorde kinderopvang
weten te verzorgen. Wij hebben in 2021 niet hoeven te handhaven!
Eerdere besluiten
Datum

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

Toelichting
Hierbij ontvangt u het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang
2021. In dit rapport doen we verslag van het uitgevoerde toezicht en de handhaving in
2021 in het kader van de Wet kinderopvang (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.
Corona
Als gevolg van corona zag het toezicht op de kinderopvang er ook in 2021 anders uit dan
in een regulier jaar (zonder coronamaatregelen). We hebben in 2021 de landelijke
denklijn Toezicht en Handhaving tijdens corona van VNG en GGD GHOR gevolgd. Wat
betreft de wijze van uitvoering van de inspectieonderzoeken heeft onze GGD de actuele
richtlijnen voor de uitvoering van inspectieonderzoeken (Kaders voor toezicht) gevolgd.
Deze richtlijnen werden regelmatig aangepast naar de op dat moment geldende
maatregelen (en gaan bijvoorbeeld in op de keuze om fysiek op inspectie te gaan, of
niet). Met de gemeenten in het werkgebied en de GGD Gelderland-Zuid hebben we
afspraken gemaakt over de prioritering van inspecties.
Gevolgen
Ondanks corona is het de GGD gelukt om alle 32 locaties voor kinderopvang en
buitenschoolse opvang in onze gemeente te inspecteren (fysiek of digitaal).
Er zijn 490 voorwaarden onderzocht. Hiervan waren 475 voorwaarden in orde (97%). Er
waren 15 tekortkomingen geconstateerd (3%), verdeeld over 9 locaties (5 kdv’s en 4
bso’s). Voor alle 15 tekortkomingen is een herstelaanbod geweest. Alle 15
tekortkomingen zijn hersteld na herstelaanbod! De GGD heeft geen advies tot handhaven
hoeven te geven aan de gemeente.
In de steekproef gastouderopvang, zijn 3 locaties voor gastouderopvang geïnspecteerd
door de GGD. Dat is 9% van het aantal geregistreerde voorzieningen voor
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gastouderopvang in onze gemeente. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eis van 5%.
Er waren geen tekortkomingen geconstateerd op de 3 onderzochte locaties.
In het kader van de intensivering toezicht gastouderopvang was ons streven om meer
gastouders te inspecteren. Door corona is dat niet gelukt. Voor 2022 hopen we wel een
verhoging van de steekproef te kunnen realiseren. Vooruitlopend op het landelijk beleid
per 2023, is ons streven om de steekproef dit jaar te verhogen naar 50%.
Communicatie
We hebben de gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang
gestuurd 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. Voor het
coronajaar 2021 past de Inspectie maatwerk toe in de beoordeling.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Pagina 2 van 2

