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Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders stelt volgens artikel 67 van de Wet
Kinderopvang jaarlijks voor 1 juli een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken
die de gemeente in het kader van de wet heeft verricht.
Ieder jaar ontvangt de gemeente een format van het jaarverslag kinderopvang. Het
format wordt gevuld met gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) en wordt bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). De gegevens hebben betrekking op de inspectieonderzoeken die door de GGD
zijn afgerond in de periode 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. De gemeente kan deze
gegevens niet wijzigen, maar hierop wel een toelichting geven.
De gemeente is verantwoordelijk voor het eerstelijnstoezicht op de kwaliteit in de
kinderopvang. De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangcentra, de
buitenschoolse opvang, de gastouderbureaus en de gastouders. De kwaliteitscontrole van
het werk van de GGD vindt primair plaats door het college van burgemeester en
wethouders, die als eindverantwoordelijke voor de aansturing van het lokale toezicht is
aangewezen. Voorts is het college zelf verantwoordelijk voor de inzet van
handhavingsinstrumenten. De gemeenteraad beoordeelt op haar beurt of het college de
regierol ten aanzien van de aansturing van de GGD waarmaakt en hoe het college de
afweging tot de inzet van de handhavingsinstrumenten heeft gemaakt. De Inspectie van
het Onderwijs controleert of de gemeente de rol van eerstelijnstoezichthouder op de
kwaliteit van de uitvoering in de kinderopvang goed heeft uitgeoefend. In de Wet
Kinderopvang is zij aangewezen als tweedelijnstoezichthouder. Het gemeentelijke
jaarverslag heeft twee belangrijke functies:
• De beoordeling van het gemeentelijke toezicht op het aanbod van kinderopvang;
• De verzameling van aanvullende informatie ten aanzien van de effectiviteit van het
systeem van het eerstelijnstoezicht Wet Kinderopvang.
Jaarverslag Kinderopvang 2016
Bijgevoegd treft u het jaarverslag Kinderopvang 2016 aan. Het verslag is een overzicht
van alle toezicht- en handhavingstaken die in het kader van de Wet Kinderopvang in
2016 zijn verricht.
Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2016 geen handhavingstrajecten zijn ingezet.
De enige afwijking in het verslag is dat er één nieuwe aanvraag niet binnen de wettelijk
verplichte 10 weken is afgerond. Nader onderzoek wijst uit dat de betreffende gastouder
één dag te laat is geregistreerd in het LRKP.
Voor u ligt ter inzage:
Jaarverslag kinderopvang AST2017010661

