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Betreft: Jaarverantwoording kinderopvang 2021
Geachte raadsleden,
Met deze brief stellen wij u op de hoogte van het verzenden van de jaarverantwoording kinderopvang
2021 naar de Inspectie van het Onderwijs (hierna Inspectie). In deze raadsinformatiebrief gaan wij in op
de jaarlijkse verantwoordingsplicht, de inspecties van de GGD Rotterdam Rijnmond (GGD-RR), de
gevolgen van de coronapandemie op de inspecties, de jaarverantwoording 2021 en de A-status van de
gemeente. De jaarverantwoording 2021 ontvangt u hierbij ter kennisneming

Jaarlijkse verantwoord ingsplicht
Jaarlijks stellen wij volgens artikel 12 van de Regeling Wet kinderopvang een verslag op van de toezichten handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet kinderopvang in de gemeente zijn
verricht. De jaarverantwoording 2021 wordt door de Inspectie gebruikt om een "Landelijk Oordeel" over
het toezicht en de handhaving kinderopvang op te stellen. De jaarverantwoording over 2021 wordt,
volgens het door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgestelde model, digitaal
beschikbaar gesteld

Inspecties van GGD Rotterdam-Rijnmond
De inspecties kinderopvang vormen een variabel onderdeel van het basistakenpakket van de
gemeenschappelijke regeling GGD-RR. De productiecijfers worden verantwoord middels een tussen- en
jaarrapportage. De gemeente Ridderkerk heeft voor de inspecties kinderopvang in 2021 € 59.295,00
betaald. In verband met de coronacrisis en de tijdelijke sluitingen van de kinderopvang is door het
algemeen bestuur van de GGD-RR ingestemd om in 2021 verkort te inspecteren in de kinderopvang
Door de ingekorte inspecties liggen de daadwerkelijke kosten van € 50.864,32 1agerdan de initiële
inkoop. Het verschil tussen inkoop en daadwerkelijke kosten is begin 2022 afgerekend.

Gevolgen coronapandemie op inspecties
Vanwege de lockdown heeft de GGD-RR aan het begin van 2021 enkel noodzakelijke onderzoeken
uitgevoerd, dat wil zeggen incidentele onderzoeken naar aanleiding van signalen en onderzoeken voor
registratie van gastouders die opvang boden aan ouders in cruciale beroepen. Vanaf 15 februari 2021 is
het reguliere toezicht op gastouderopvang en kinderdagverblijven weer opgestart en per mei 2021 is het
toezicht op de buitenschoolse opvang van start gegaan. Bij het heropstarten van het toezicht is door de
GGD-RR rekening gehouden met de in 2020 niet uitgevoerde inspecties ten gevolge van de
coronapandemie en is ervoor gekozen om zoveel mogelijk op locatie te inspecteren. Dit is vastgelegd in
een richtlijn dIe door de GGD-RR met de gemeenten is gedeeld

Medio 2021 werd duidelijk dat de GGD-RR niet zou kunnen voldoen aan de inkoopafspraken 'toezicht
kinderopvang’ die met de gemeenten in de regio voor 2021 waren gemaakt. Het algemeen bestuur van
de GGD-RR, waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft daarom besloten om in de tweede helft

van 2021 alle nog niet bezochtekinderopvanglocatieste inspecterenmet een verkorte set items,
waardoor de inspectietijd per locatie werd ingekort. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat in 2021 vrijwel
alle locaties in de regio zijn bezocht
Jaarverantwoording 2021
De jaarverantwoordtng geeft een overzicht van de wijze waarop toezicht en handhaving in Ridderkerk is
uitgevoerd in 2021. De GGD-RR heeft volgens het verslagjaar 2021 41 van de 41 locaties geïnspecteerd
Dat betekent dat 100% van de locaties is geïnspecteerd. Alle nieuwe gastoudervoorzieningen (VGO),
totaal 5, zijn in 2021 geïnspecteerd. Van de bestaande VGO’s zijn 3 van de 33 locaties geïnspecteerd.
Tenminste 5% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang (VGO) moet jaarlijks worden
geïnspecteerd. In 2021 lag dit percentage hoger, namelijk op 9,1%. Vanaf 2022 zal minimaal 20Q/ovan de
gastouders geïnspecteerd worden. In 2023 wordt de steekproef nogmaals verhoogd naar 50%
Naar aanleiding van de inspecties heeft de GGD-RR in 4 van de inspectierapporten geadviseerd aan de
gemeente om te handhaven conform het handhavingsbeleid. Naar aanleiding van de 4
inspectierapporten met handhavingsadvies heeft de gemeente 4 handhavingstrajecten ingezet. Dat
betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt. Deze
handhavingstrajecten zijn inmiddels afgerond.

A-status
De gemeente heeft al een aantaljaren de A-status, hetgeenwil zeggen dat de gemeente voldoet aan de
wettelijke eisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang. Dit geldt ook voor 2020

(ziebrief behoudA-status)
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie
verwijzen WIju naar de verantwoordIng 2021 in de bljlag
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