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DOEL: Besluiten

In het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.67, lid 1) dient het
College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks een verslag op te stellen van alle toezicht- en
handhavingstaken die de gemeente in het voorgaande kalenderjaar heeft uitgevoerd. Dit gebeurt aan de
hand van een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld model.
Zodra het verslag door het College is vastgesteld wordt het in een digitale versie naar de Inspectie van
het Onderwijs van het Ministerie verzonden.
Het verslag dient daarnaast ter informatie te worden voorgelegd aan de commissie Bestuur.
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Onderwerp: Gemeentelijk verslag Kinderopvang 2010
Reg.nummer: VVH/HBO - 2011/234995

1 Inleiding

In het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.67, lid
1) dient het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks een verslag op te stellen
van alle toezicht- en handhavingstaken die de VRK en de gemeente in het voorgaande
kalenderjaar hebben uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van een door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld model.
Naast de handhavingstaken die in het verslag aan de orde komen zijn er in 2010 ook
toezicht- en handhavingstaken uitgevoerd bij de kinderopvang door gastouders. Echter
deze taken worden in het model van het Ministerie buiten beschouwing gelaten.

2 Besluitpunten college

1. Het college besluit het Gemeentelijk verslag Kinderopvang 2010 vast te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het vastgestelde verslag wordt daags na het besluit van het College (in een

digitale versie) gestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs.
5. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie

Samenleving.

3 Beoogd resultaat

Met dit verslag legt het College verantwoording af over de handhavingsinspanningen in
het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan de Inspectie
van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De streefdatum van 1 mei is hierbij helaas niet gehaald. Deze vertraging heeft enerzijds te
maken met systeemstoringen bij de Inspectie van het Onderwijs, en anderzijds met een
aantal intensieve en spoedeisende handhavingstrajecten in de kinderopvang waaraan
prioriteit moest worden gegeven. Dit is inmiddels afgestemd met de Inspectie.

4 Argumenten

Niet van toepassing.

5 Uitvoering

Het toezicht op de kinderdagopvang wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door
de VRK. De handhaving wordt sinds 1 januari 2010 uitgevoerd door de afdeling
Handhaving Bebouwde Omgeving van de hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. Dit met uitzondering van de handhaving op de peuterspeelzalen. Deze taak
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werd in 2010 nog uitgevoerd door de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport van de
hoofdafdeling Stadszaken; deze taak is in de loop van 2011 ook overgeheveld naar de
afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving.
Het toezicht op de kindercentra door de VRK is uitgevoerd op basis van risicogestuurd
toezicht. Dat betekent dat kindercentra die in 2009 op kernpunten voldeden aan de
wettelijke vereisten, in 2010 niet bezocht zijn.
De informatie in het rapport die betrekking heeft op de peuterspeelzalen is afkomstig van
de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.
Uit het rapport komen geen opmerkelijke of afwijkende zaken naar voren.

6 Bijlagen

- Gemeentelijk verslag kinderopvang 2010.

Het college van burgemeester en wethouders



Bijlage: Toelichtingen bij rapportage

A. ALGEMEEN

A.1.: Beschikt uw gemeente over een door het College van B&W vastgesteld
handhavingsbeleid en, zo ja, op basis van welke regelgeving?

Toelichting: n.v.t.

A.2: Toelichting bij vraag A.2 Voorschoolse educatie.

Ad. 3:
Uit het Digitaal Dossier (voorheen EKD) blijkt dat ongeveer 30 procent van de
doelgroepkinderen (nog) niet deelneemt aan een voorschoolse voorziening.
Ad. 4.
Het aantal bereikte doelgroeppeuters is niet gelijk aan het aantal bezette plaatsen, omdat
doelgroeppeuters ook minder dan 4 dagdelen VVE kunnen afnemen terwijl we ze wel
bereiken. De aantallen in het overzicht zijn indicaties. De telling is nog niet definitief omdat
nog niet alle subsidieverantwoordingen (volledig) zijn ontvangen. We gaan een VVE-monitor
opstarten die onderdeel zal uitmaken van de onderwijsmonitor.

B. JAARLIJKSE ONDERZOEKEN AFGEROND IN 2010.

B.1: Aantal afgeronde rapporten in 2010 naar aanleiding van een jaarlijks onderzoek.

Toelichting: n.v.t.

B.1.1 Hoe heeft uw gemeente in 2010 toezicht op de kinderopvang toegepast?

Toelichting: n.v.t.

B.2: Toelichting bij vraag B.2 Aantal in 2010 locaties versobering/maatwerk en niet
onderzochte locaties.

Er zijn geen brieven aan houders verstuurd in geval van versobering/maatwerk.
Eén gastouderbureau is op eigen verzoek uitgeschreven per 1 maart 2010.

B.3.1. en B.3.2. Domeinoordelen Dagopvang / Buitenschoolse opvang.

Toelichting: n.v.t.

B.4. Aantal adviezen van de GGD aan de gemeente naar aanleiding van de afgeronde
rapporten jaarlijkse onderzoeken 2010.

Toelichting: n.v.t.



B.5.2. Aantal nog niet ingezette handhavingsacties/-instrumenten naar aanleiding van
de afgeronde jaarrapporten in 2010 van de jaarlijkse onderzoeken.

Toelichting: n.v.t.

B.6: Toelichting bij vraag B.6 Resultaat ingezette handhavingsacties.

Ad. 6
Dit betreft tekortkomingen binnen één grote organisatie, en betreft ook steeds het afwijken
van de beroepskracht-/kindratio. Inmiddels loopt een handhavingstraject.
Ad.7
Dit betreft het instellen van een oudercommissie; het betreft over het algemeen slechts een
tekort van 1 lid, terwijl daar wel actief voor wordt geworven.

C. ONDERZOEKEN NA MELDING (NIEUWE MELDINGSONDERZOEKEN).

C.1 Aantal afgeronde rapporten in 2010 naar aanleiding van onderzoeken na melding

Toelichting: n.v.t.

C.2. Wat is de uitkomst van het onderzoek na melding (afgeronde rapporten in 2010)

Toelichting: n.v.t.

D. INCIDENTELE ONDERZOEKEN

D.1 Aantal afgeronde rapporten in 2010 van incidentele onderzoeken naar reden.

Toelichting: n.v.t.

D.2.: Toelichting bij vraag D.2 Wat is de uitkomst van de afgeronde rapporten 2010 van
de incidentele onderzoeken.

Ad. D.2.1.
Dit betreft een kinderdagverblijf dat na faillissement is voortgezet door een andere houder.

E. NADERE ONDERZOEKEN

E.1 Aantal afgeronde rapporten in 2010 naar aanleiding van nadere onderzoeken naar
Domein.

Toelichting: n.v.t.



E.2 Aantal afgeronde rapporten in 2010 van nadere onderzoeken, waarbij het
onderzoek door de GGD wel of niet is aangekondigd.

Toelichting: n.v.t.

E.3.2.: Toelichting bij vraag E.3.2 Wat is de uitkomst van de afgeronde rapporten 2010
van de nadere onderzoeken, betreffende het aantal keren inzet van handhavings-
instrumenten

Ad. E.3.2 bij 3:
- 73 betreft één kinderdagverblijf dat veel zaken niet op orde had; het besloot zich na

overleg met de GGD uit te laten schrijven
- 5 betreft één kinderdagverblijf.

E.4: Toelichting bij vraag E.4 Wat is het resultaat van de ingezette handhavingsacties
voortvloeiend uit de afgeronde rapporten nadere onderzoeken in 2010

Ad. 5
Kinderdagverblijven:
Eén kinderdagverblijf (10) waarvan het juridische traject in 2011 is voortgezet.
De locatie sluit per 1 augustus 2011.
Eén kinderdagverblijf (22) waar deze punten bij latere nadere onderzoeken bleken te zijn
opgelost.
Eén kinderdagverblijf (1) waarvan het juridische traject is voortgezet.
Buitenschoolse opvang:
Eén buitenschoolse opvang (10) waarvan het juridisch traject in 2011 is voortgezet. De
locatie sluit per 1 augustus 2011.
Eén kinderdagverblijf (per abuis als BSO ingevuld) (73) waar veel zaken niet op orde waren
en dat na overleg met de GGD heeft besloten te sluiten.
Eén buitenschoolse opvang (1) waarvan het juridisch traject is voortgezet.

F. CONTROLE OP DE INGEVULDE GEGEVENS EN ALGEMENE TOELICHTING

F.1: Is de gemeentelijke verantwoording na uitvoering van de controles consistent?
F.2. Algemene toelichting.

Toelichting: n.v.t.






































