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Onderwerp
Jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang West Betuwe 2018
Kennisnemen van
De inhoud van de jaarverantwoording kinderopvang 2018 West Betuwe. Hierin wordt een overzicht
gegeven van de uitvoering van de taken van de gemeente West Betuwe omtrent de toezicht en
handhaving op kinderopvang in 2018.
Inleiding
Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk
voor het toezicht op, en de handhaving van, de kwaliteit van de kinderopvang. Hierover wordt jaarlijks
verantwoording afgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en de gemeenteraad. Dit gebeurt met de
gemeentelijke jaarverantwoording volgens een verplichte landelijke standaard, via
www.waarstaatjegemeente.nl. Het college van burgemeester en wethouders stelt de
jaarverantwoording Kinderopvang ieder jaar voor 1 juli vast.
Aan kinderopvang1 worden wettelijke kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn in de Wet
kinderopvang (Wko) en in enkele daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en
ministeriële regelingen opgenomen. Exploitanten van kinderopvanglocaties zijn zelf verantwoordelijk
om deze kwaliteitseisen te waarborgen. Gemeenten zijn op grond van de Wko verantwoordelijk voor
de controle op de basiskwaliteit van de kinderopvanglocaties die in haar gemeenten gevestigd zijn.
Het college van Burgemeester & Wethouders ziet toe op de naleving van de kwaliteit en is op grond
van de wet verplicht om de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in te zetten als toezichthouder.
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente stelt de Jaarverantwoording
Kinderopvang jaarlijks voor 1 juli vast.
Het bijgaande verslag geeft inzicht in hoe toezicht en handhaving op de kinderopvang in 2017 is
uitgevoerd binnen gemeente West Betuwe. Uit de Jaarverantwoording Kinderopvang West Betuwe
2018 blijkt hoe de gemeente heeft gehandeld
op:
 Het tijdig afhandelen van de aanvragen;
1

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijf (KDV), Buitenschoolse Opvang
(BSO), Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).
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De uitvoering van de inspecties van de GGD;
De ingezette handhavingstrajecten.

In deze informatienotitie worden de cijfers puntsgewijs gepresenteerd m.b.t. de handhaving en het
toezicht kinderopvang in 2018.
Kernboodschap
Hieronder volgen de belangrijkste punten uit de jaarverantwoording:


97,1% van de in totaal 35 nieuwe aanvragen is door gemeente West Betuwe tijdig afgerond.
De gemeente heeft in de periode 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 35 aanvragen ontvangen,
waarvan er 34 tijdig afgehandeld zijn. Wegens de voorbereidingen van de fusie had het proces
rondom de desbetreffende aanvraag enigszins vertraging opgelopen. Hierdoor is de aanvraag
niet tijdig afgehandeld.



98% van de in totaal 51 geregistreerde locaties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen
gastouderbureaus is in de gemeente West Betuwe geïnspecteerd.
Dit betekent dat de GGD 50 van de 51 locaties heeft geïnspecteerd. De betreffende locatie heeft
al een onderzoek vóór registratie gehad en is overigens ook al opgenomen
in het Landelijk Register Kinderopvang. Echter is de locatie nog niet geopend vanwege een
tekort aan aanmeldingen. Hierdoor heeft er geen onderzoek na registratie kunnen plaatsvinden,
waardoor het streefpercentage van 100% niet is behaald.



100% van de in totaal 33 nieuwe aanvragen voor gastouders is geïnspecteerd.



9,2% van bestaande gastouders is geïnspecteerd.
De wettelijke norm is dat tenminste 5% van de bestaande voorzieningen gastouderopvang wordt
geïnspecteerd. Met 9,2% zijn 11 van de 120 bestaande voorzieningen voor gastouderopvang
geïnspecteerd en voldoen we ruim aan de wettelijke norm.



100% van de in totaal 12 inspectierapporten met een handhavingsadvies is door de gemeente
West Betuwe opgepakt.
De gemeente heeft 12 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 12
inspectierapporten met handhavingsadvies. Een inspectierapport met handhavingsadvies kan
meerdere tekortkomingen betreffen. Op de in totaal 46 tekortkomingen uit alle
inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de gemeente 42 keer een
handhavingsactie ingezet en 4 keer beredeneerd niet gehandhaafd. De
handhavingsinstrumenten die werden ingezet waren waarschuwingen en aanwijzingen. Er is
bewust voor gekozen om één keer geen handhaving toe te passen en beredeneerd af te wijken.
Dit geldt voor de tekortkomingen bij één locatie. Op 29 maart 2018 is er op deze locatie een
inspectie gedaan. Tijdens deze inspectie zijn er een aantal overtredingen geconstateerd door de
GGD omtrent art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang. De toezichthouder
heeft toentertijd besloten om in overleg met de gemeente Geldermalsen Overleg en Overreding
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toe te passen. Met als doel om de overtreding in een vroeg stadium op te lossen. De overtreding
is op een zeer korte termijn ten einde gekomen, waardoor de gemeente Geldermalsen heeft
besloten geen handhavingsactie uit te voeren. Op de overige geconstateerde overtredingen zijn
handhavingsacties ingezet, die pas in 2019 zijn verwezenlijkt. Deze gegevens zijn daardoor niet
meegenomen in de aangeleverde informatie voor de jaarverantwoording.
Consequenties
N.v.t
Financiën
N.v.t
Communicatie
De Jaarverantwoording Kinderopvang West Betuwe 2018 wordt verzonden naar de Onderwijsinspectie
en vervolgens op www.waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd.
Vervolg
Gedurende het hele jaar worden locaties voor kinderopvang gecontroleerd en waar nodig wordt
handhavend opgetreden. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd via de Jaarverantwoording
Kinderopvang in de vorm van een jaarverslag. De verantwoording wordt verzonden naar de
Onderwijsinspectie en vervolgens als jaarverslag gepresenteerd op www.waarstaatjegemeente.nl
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

