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Betreft: Jaarverantwoording kinderopvang 2018 

Geachte raadsleden, 

Jaarlijks stelt het college volgens artikel 12 van de Regeling Wet kinderopvang, een verslag op van de 
toezicht- en handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet kinderopvang in de 
gemeente zijn verricht. De jaarverantwoording wordt door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om 
een "Landelijk Oordeel" over het toezicht en de handhaving Kinderopvang op te stellen. De 
jaarverantwoording over 2018 wordt, volgens het door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
(OCW) vastgestelde model, digitaal beschikbaar gesteld. De jaarverantwoording treft u hierbij ter 
kennisneming aan. 

De gemeente heeft al een aantal jaren de A-status. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan de 
wettelijke eisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang. Toezicht en 
handhaving kinderopvang waren ook in 2018 op orde en de kwaliteit van alle kinderopvangvoorzieningen 
behalve één is goed. De kwaliteit van dit kindercentrum was al langer niet goed. Dit heeft inmiddels geleid 
tot een door de gemeente bepaalde uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen zijn in 2018 geïnspecteerd. Op één na 
zijn alle nieuwe aanvragen tot registratie in het LRK op tijd (binnen 1 O weken) afgehandeld en gereed 
gemeld. De kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de meeste kwaliteitseisen. 
De gemeente heeft in 2018 24 handhavingsadviezen van de GGD-RR ontvangen na de door hen 
uitgevoerde inspectie. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente 22 handhavingstrajecten ingezet. De 
overtredingen betroffen voornamelijk administratieve zaken. In de meeste gevallen zijn de overtredingen 
naderhand opgelost. In één geval bleek een gastouder al uitgeschreven te zijn en is niet meer 
gehandhaafd. Het andere geval betrof kindercentrum Da's Pas Leven waar al langer een 
handhavingstraject voor liep. 
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We gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders Ridder 
de secretaris, 

Mw. A. Attema 
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