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Uw referentie

Datum 4 oktober 2016
Betreft Aanbieding 'Landelijk Rapport toezicht en handhaving Bijiage(n)

kinderopvang 2015'

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij breng ik u op de hoogte van de openbaarmaking van het 'Landelijk Rapport 
toezicht en handhaving kinderopvang 2015' en bijlage bij dit rapport de 
rapportage 'Niet handhaven, verklaarbaar?'.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze rapportages 
3 oktober jl. naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het eerste rapport beschrijft hoe gemeenten in 2015 het toezicht op en de 
handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen hebben 
uitgevoerd. Net als vorig jaar brengt de inspectie in deze rapportage ook 
beleidszaken in beeld. Het gaat om informatie die van belang kan zijn bij de 
(verdere) verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang.

Het tweede rapport is de uitkomst van het thema-onderzoek naar de beslissing 
niet te handhaven door gemeenten dat de Inspectie van het Onderwijs mede op 
uw verzoek heeft uitgevoerd.

U kunt het rapport downloaden op de website van de Inspectie van het Onderwijs: 
www.onderwiisinspectie.nl. Klik op de hoofdpagina door naar Actueel.

AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN:
(per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

□ 1. voor kennisgeving aannemen
□ 2. afdoening door BenW
□ 3. preadvies van BenW
□ 4. advies van cie bezwaarschriften
□ 5. betrekken bij latere besluitvorming raad, 

(voortgezet) spe^aftK®U*?trekken Procedurale '"formatie

Raad ^ V USnr.1.^ '' Griffie:

Hoogachtend,

dr. Arnold Jonk
hoofdinspecteur primair onderwijs en
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