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1. Inleiding 

In het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.68) en de 

regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (par. 6, art. 12) dient het 

college van burgemeester en wethouders jaarlijks een verslag op te stellen van alle toezicht- 

en handhavingstaken die de Veiligheids Regio 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 toezichtinformatie Kinderopvang wordt gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, waarop 

het college een specifiek akkoord verleent bij het indienen van de gegevens. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2014 

vast te stellen. 

2. Het college stemt in met het vrijgeven van de gegevens op ‘waarstaatjegemeente.nl’. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur. 

 

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. 

 

4. Argumenten 

 

1.1  De gegevens zijn betrouwbaar en voldoen aan het gewenste en vereiste kwaliteits- en 

kwantiteitsniveau. 

Over 2014 constateert het college, dat de hoeveelheid overtredingen bij kinderopvangcentra 

wederom is afgenomen. In navolging van de A-status in 2013 heeft de gemeente Haarlem 

ook in 2014 weer de A-status verkregen; toegekend door het Ministerie van de Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

 

De benodigde gegevens voor de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2014 

zijn uit de bestaande landelijke gebruikers- en uitvoeringssystemen (het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte 

(GIR)) gehaald. De gegevens zijn voor de gemeente Haarlem verwerkt in een Rapport 

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem (zie bijlage). 

 

Deze gegevens zijn door de GGD na controle in dit landelijk systeem geplaatst en leiden in 

beginsel tot een handhavende actie van onze kant, als de GGD ons hiertoe adviseert.  

Op kwaliteits- en kwantiteitsniveau heeft het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ons werk eind 2014 beoordeeld en de gemeente Haarlem wederom de A-

status verleend.  
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1.2 De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen presteren beter. 

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving kinderopvang en 

peuterspeelzalen. De feitelijke uitvoering van de inspecties ligt bij de Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst. De inspecties en de handhavingsacties, voortvloeiend uit de inspecties 

over de beoogde periode, zijn goed verlopen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1.1 Alle vereiste controles in 2014 zijn uitgevoerd, tenzij de omstandigheden een andere 

planning rechtvaardigen. 

Het model jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2014 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 toezichtsinformatie geeft soms een vertekend beeld omdat uitgevoerde werkzaamheden 

nog niet in de landelijke database GIR zijn verwerkt. Uit bijvoorbeeld tabel 3 lijkt het alsof 

niet alle nieuwe gastouders zijn bezocht door een toezichthouder van de GGD. Het tegendeel 

is waar, alle inspecties zijn uitgevoerd. Bij deze controles is het niet verplicht om de 

resultaten op te voeren in het GIR (Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte, wat door het 

Ministerie wordt gefaciliteerd). Het GIR is de ICTondersteuning van toezicht en handhaving 

en staat naast het LRKP (Landelijk Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Het 

LRKP is openbaar (daar staan dus de inspectierapporten van de GGD in) en het GIR is in 

basis de informatie voor de professional.  

  

Pas vanaf 1 januari 2014 is het GIR in gebruik genomen door de GGD Kennemerland. Dit 

leverde veel technische problemen op en dat leidde ook tot veel tijdverlies. Bij het onderdeel 

gastouders heeft de GGD ons toen verzocht om het plaatsen op het GIR tijdelijk achterwege 

te laten. Juist, omdat het zoveel tijd kostte. Voor nu zijn die problemen opgelost, dus nu voert 

de GGD alles wel in op het GIR (ook al is dat nog steeds niet wettelijk verplicht). De 

gegevens voor het jaaroverzicht worden uit het GIR gehaald, en daar heeft de gemeente geen 

invloed meer op. Komend jaar is dit probleem niet aan de orde, omdat de gegevens nu wel 

het GIR worden ingevuld. 

 

Hoofdlijn is dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgehandeld volgens de wettelijke 

norm.  

 

 

6. Uitvoering 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving kinderopvang en 

peuterspeelzalen. Zij krijgt hiervoor budget van het Rijk. 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. 

 

7. Bijlagen 

- Bijlage 1: Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2014 (KING). 

- Bijlage 2: Toelichting op het Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2014 

(KING). 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


