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Kernboodschap  Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Wet Kinderopvang (art. 1.68) 

en de regeling Wet kinderopvang (par. 6, art. 12) verplicht om jaarlijks een verslag 

op te stellen van alle toezicht- en handhavingstaken die de Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK), onderdeel Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

en de gemeente in het voorgaande kalenderjaar hebben uitgevoerd. Dit gebeurt 

aan de hand van een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

vastgesteld model. Ieder jaar leggen gemeenten verantwoording af over het 

uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college van B&W stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur, 

nu de gemeente verplicht is op basis van de wet (Wet Kinderopvang  (art. 12) 

verslag te doen over de uitvoering van toezicht en handhaving.  

Het rapport dient jaarlijks voor 1 juli volgend op het verslagjaar aan de 

gemeenteraad te worden aangeboden en aan de Onderwijsinspectie, die namens 

het Ministerie het tweedelijns toezicht houdt op de gemeenten.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Onderwerp Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Haarlem 

2017(2018/172438) zoals besproken in de commissie Bestuur van 28 juni 2018. 

Besluit College  

d.d. 21 mei 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Haarlem 2018 vast 

te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018172438-1-Jaarverantwoording-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-Haarlem-2017-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018172438-1-Jaarverantwoording-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-Haarlem-2017-1.pdf
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1. Inleiding  
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Wet Kinderopvang (art. 1.68) en de regeling Wet 

kinderopvang (par. 6, art. 12) verplicht om jaarlijks een verslag op te stellen van alle toezicht- en 

handhavingstaken die de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), onderdeel Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) en de gemeente in het voorgaande kalenderjaar hebben uitgevoerd. Dit 

gebeurt aan de hand van een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld 

model.  

De jaarverantwoording wordt na vaststelling door het college van B&W aan de gemeenteraad en aan 

de Inspectie voor het onderwijs beschikbaar gesteld.  

2. Besluitpunten college 
1. De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2018 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met dit verslag legt het college van B&W verantwoording af over het uitgevoerde toezicht en 

handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in het kader van de Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen aan de Inspectie van het Onderwijs. 

Op kwaliteits- en kwantiteitsniveau heeft het Ministerie van het Onderwijs ons werk in 2017 

beoordeeld en bevestigd dat de gemeente Haarlem de A-status behoud. Met het indienen van de 

verantwoordingsinformatie beogen we het behoud van de A-status. 

4. Argumenten 
4.1. Het besluit past in het ingezet beleid. 
De gegevens voldoen aan het gewenste en vereiste kwaliteits- en kwantiteitsniveau in het ingezet 
beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur.  
De GGD houdt namens het college van B&W toezicht op de kinderopvang. De GGD brengt in dit 

kader inspectierapporten uit, die in de bestaande landelijke gebruikers- en uitvoeringssystemen 

worden geplaatst. Dit zijn het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke 

Inspectie Ruimte (GIR). De gegevens zijn voor de gemeente Haarlem verwerkt in een 

Jaarverantwoording Kinderopvang Haarlem in 2018  (zie bijlage). 

De gemeente haalt de benodigde gegevens voor de handhaving uit de landelijke systemen. Als uit de 

gegevens blijkt dat de GGD adviseert om tot handhaving over te gaan, nemen wij dit advies in 

beginsel over en starten de handhavingsprocedure. 

Met het vaststellen en ter beschikking stellen van deze gegevens wordt voldaan aan de wettelijke 

verplichting om deze informatie over het jaar 2018 aan het Inspectie van het Onderwijs te 

verstrekken.  
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4.2. Financiën en het gewijzigd toezicht in de kinderopvang. 
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving kinderopvang. De 
feitelijke uitvoering van de inspecties ligt bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Het college 
van B&W is van mening dat de inspecties en de handhavingsacties over 2018 goed zijn verlopen.  
 
Voor 2018 zijn de kosten begrotingstechnisch geraamd op €240.000. Deze raming is voortgekomen 
uit de vaste lasten en geschatte variabele lasten. De vaste lasten zijn de inspectie-uren die nodig zijn 
voor reeds bestaande kinderdagverblijven/gastouders die jaarlijks gecontroleerd moeten worden 
door de GGD. Daarnaast is er een schatting gemaakt van het aantal nieuwe kinderdagverblijven dat 
gecontroleerd zou moeten worden en het aantal overtredingen dat de GGD in 2018 verwachtte. 
Uiteindelijk is er in 2018 € 290.000 geboekt. Meerkosten komen vooral door de kosten van extra uit 
te voeren nadere inspecties die wettelijk verplicht zijn bij geconstateerde overtredingen. Haarlem 
voert de geraamde taken op het wettelijk minimum uit. 
 
Werkzaamheden voor nieuwe gastouders en het vooronderzoek voor nieuwe locaties waarvoor een 
vergunning nodig is, worden via de leges bij de vergunninghouder in rekening gebracht. In 2018 is 
een bedrag van €25.934 aan leges opgelegd. Ook zijn er in 2018 vijf bestuurlijke boetes opgelegd. 
 
Het aantal uren toezicht op een kinderopvanglocatie is afhankelijk van de inspectieresultaten uit het 
verleden. Een locatie waar de afgelopen jaren geen tekortkomingen zijn geconstateerd krijgt minder 
uren inspectie dan een andere locatie. Er is daarmee sprake van een risico gestuurde aanpak.  
De hoeveelheid overtredingen in 2018 is t.o.v. 2017 toegenomen van 29 naar 36 
handhavingstrajecten. Dit heeft voornamelijk te maken met de inwerkingtreding van de Wet 
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) op 1 januari 2018, waardoor de kwaliteitseisen voor 
dagopvang, buitenschoolse opvang in aanzienlijke mate zijn aangescherpt.  
 
4.3. Geïnspecteerde locaties voorziening gastouders (VGO) 
Voor VGO-locaties is de wettelijke norm dat tenminste 5% van het bestaande bestand (153 locaties) 
wordt geïnspecteerd. De gemeente Haarlem heeft 5,2% (8 locaties) van de bestaande gastouders 
geïnspecteerd.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
5.1 Alle vereiste controles in 2018 zijn uitgevoerd 
Het model jaarverantwoording kinderopvang 2018 bevat een aantal door het ministerie opgestelde 
criteria. De verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op de afhandeling van 
aanvragen, de uitvoering van inspecties en de handhaving op tekortkomingen.  
 
De gegevens die zijn opgemaakt geven een volledig beeld, waaruit blijkt de gemeente geheel voldoet 

aan zijn wettelijke verplichtingen. 

5.2 Geen peuterspeelzalen in jaarverantwoording 2018 
Door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn er vanaf 1 januari 2018 geen 
peuterspeelzalen meer geregistreerd in het LRK. De gegevens in het LRK zijn met terugwerkende 
kracht aangepast. Hierdoor komen peuterspeelzalen niet meer voor in de jaarverantwoordingscijfers 
van 2018.  
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6. Uitvoering 
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving kinderopvang. De 

feitelijke uitvoering van de inspecties ligt bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Jaarlijks 

wordt hiervoor in samenspraak met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst een werkplan 

opgesteld. Eventuele handhavingsacties, voortvloeiend uit de inspecties, worden door de gemeente 

uitgevoerd. 

De verantwoordingsgegevens worden door het college van B&W vast gesteld. Vervolgens worden de 

verantwoordingsgegevens jaarlijks volgend op het verslagjaar aan de gemeenteraad aangeboden en 

aan de Inspectie van Onderwijs (IvhO) beschikbaar gesteld, die namens het Ministerie het 

tweedelijns toezicht houdt op de gemeenten.  

De informatieverstrekking van het college van B&W aan de minister over de uitvoering van de bij of 

krachtens de wet opgedragen taken toezicht en handhaving in het kader van de wet- en regelgeving 

kinderopvang, dient jaarlijks uiterlijk op 1 juli plaats te vinden. 

7. Bijlagen 
Bij deze nota zijn de volgende bijlage gevoegd: 

A Jaarverantwoording kinderopvang 2018 gemeente Haarlem incl. criterium 
B   Haarlem 392 Voortgangsmonitor ten behoeve van jaarverslag 2018 IvhO 
C Toelichting voortgangsmonitor 

 

 

 

 


