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Onderwerp  

Jaarverantwoording kinderopvang 2019 

 

Kennisnemen van 

De Jaarverantwoording kinderopvang 2019 

 

Inleiding 

Op grond van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de 

handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD 

Gelderland Zuid jaarlijks inspecties uit bij alle vormen van kinderopvang, de kinderverblijven, de 

buitenschoolvang, de gastouderbureaus en de gastouders. Alle bevindingen en de gemeentelijk 

acties hierop worden vastgelegd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Als College zijn wij verplicht hierover jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Inspectie van het 

Onderwijs en de gemeenteraad hierover te informeren.  

 

De vier criteria die in de jaarverantwoording aan de orde komen, zijn gebaseerd op de wettelijke 

taken van gemeenten: 

1. Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

2. Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van nieuwe 

voorzieningen.  

3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder. 

4. Handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen 

 

Kernboodschap 

De belangrijkste punten uit de jaarverantwoording zijn: 

 In 2019 zijn er 27 aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie ontvangen, waarvan er 

26 (96,3%) tijdig zijn afgehandeld. Landelijk ligt dit percentage op 97,4%; 

 In 2019 zijn alle 50 geregistreerde (bestaande) locaties KDV en BSO zijn bezocht voor een 

jaarlijkse inspectie. Landelijk ligt dit percentage op 98,6%; 

 In 2019 zijn 22 nieuwe locaties voor gastouderopvang geïnspecteerd en geregistreerd binnen de 

wettelijke termijn (100%). Landelijk ligt dit percentage op 99,9%; 

 In 2019 is 20,5% van de gastouderopvang als steekproef geïnspecteerd. Het minimale te 

inspecteren percentage is 5%, de West Betuwse norm is 20%. Landelijk ligt dit percentage op 

18,7%; 
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 De GGD heeft in totaal bij 14 inspecties handhavingsadviezen gegeven. Naar aanleiding hiervan 

zijn 14 handhavingstrajecten ingezet (100%). Landelijk ligt dit percentage op 93,4%; 

 Op de in totaal 48 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies is 44 

keer een handhavingsactie ingezet (91,7%). Landelijk ligt dit percentage op 77,6%. De overige 

keren was of de tekortkoming opgelost na een herstelaanbod, is beredeneerd niet gehandhaafd 

vanwege andere redenen of is de handhavingsactie niet vastgelegd binnen de verslagperiode. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Het jaarverslag wordt door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt voor de jaarlijkse risicoanalyse. 

 

Bijlage(n) 

1. Jaarverantwoording kinderopvang 2019 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
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