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intro 

Toezichtinformatie over 2014 

 
Ook dit jaar verloopt de jaarverantwoording kinderopvang via www.waarstaatjegemeente.nl. De 

gegevens over uw gemeente worden één op één gehaald uit het Landelijk Register voor 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Hierbij wordt de 

peildatum van 1 maart 2015 gehanteerd. Via het zakelijk portaal van DUO zijn controlelijsten 

beschikbaar. De controlelijsten zijn een hulpmiddel voor gemeenten om hun cijfers te 

controleren.De verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op de afhandeling van 

aanvragen, de uitvoering van inspecties en handhaving op tekortkomingen. Daarbij worden 

verschillende voorzieningen onderscheiden (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse Opvang 

[BSO], Gastouderbureau’s [GOB], VGO [Voorziening Gastouders], Peuterspeelzalen [PSZ]).De 

gegevens van uw gemeente én de eventuele toelichting laat u vaststellen door het College van B&W. 

Voor het laten vaststellen is via deze website voor de gemeenten een rapportage beschikbaar. De 

rapportage kan hierna aan de gemeenteraad en de inspectie beschikbaar worden gesteld. KING en 

VNG adviseren u de jaarverantwoording aan de gemeenteraad op te nemen in uw P&C cyclus. Meer 

informatie en praktijkvoorbeelden over horizontale verantwoording vindt u op de website van 

KING, www.kinggemeenten.nl.Het beschikbaar stellen van uw jaarverantwoording aan de Inspectie 

moet u wettelijk doenvóór 1 juli 2015.Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de IvhO 

via Kinderopvang@owinsp.nl. 

rapportage en toelichting 

Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang 
Selecteer de link om het rapport van uw gemeente in te zien: rapport 



 

 

 

 

Toelichting op het rapport ten behoeve van  Waarstaatjegemeente.nl 
Als gemeente heeft u de keuze om een toelichting te geven op het rapport. Het rapport wat 

uiteindelijk wordt gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl omvat de gegevens en de 

toelichting.Het rapport wordt uitsluitend gepubliceerd als u daarvoor expliciet toestemming voor 

geeft. 

Is het LRKP volgens de gemeente in verslagjaar 2014 juist, volledig en actueel 

geweest? 
Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) moet juist en volledig zijn gevuld 

en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kunt u denken aan:ingediende mutaties (inschrijvingen, 

uitschrijvingen, wijzigingen) die niet op tijd zijn verwerkt;onjuiste informatie door onjuiste 

invoer.Mutaties die de houder niet heeft doorgegeven, vallen buiten dit criterium. 

•  ja 

(indien nee) Toelichting op LRKP gegevens 
Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is juist.  

 

De onvolkomenheden in de toezichtinformatie komen voort uit afspraken die met de GGD gemaakt 

zijn voor wat betreft het gebruik van het Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte. De gegevens geven 

hierdoor geen volledig beeld en worden toegelicht bij de verschillende onderdelen. 

Maakt u gebruik van GIR H? 
Indien u geen gebruik maakt of niet het volledige jaar gebruik heb gemaakt van GIR H dit aangeven. 

Tevens aangeven indien u een gedeelte van het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van GIR H, welk 

gedeelte dit betreft. 

•  ja 

1. (niet tijdig) afgehandelde aanvragen (i) 
U kunt hier bijvoorbeeld ingaan op de behaalde resultaten en indien gewenst toelichten waarom 

bepaalde doelen niet zijn gehaald. 

De cijfers wijzen uit dat de gemeente Haarlem bijna geheel voldoet aan deze verplichting. Bij één 

enkele aanvraag is na het opvragen van aanvullende gegevens nagelaten de termijn administratief 

op te schorten in het LRKP.  



 

 

 

 

2. (niet-)geïnspecteerde locaties KDV, BSO, PSZ, VGO en gastouderbureaus (i) 
Grafiek 2: De grafiek geeft een correcte weergave. Van alle 182 locaties die volgens het LRKP 

onderzocht moesten worden zijn er 179 locaties geïnspecteerd. De 3 locaties waar geen reguliere 

inspectie heeft plaatsgevonden hebben geen kinderen opgevangen in 2014. De betreffende locaties 

zijn ondertussen niet meer geregistreerd in het LRKP.   

 

Grafiek 3: Het opmaken van de rapporten voor de Voorzieningen Gastouderopvang (VGO) in GIR 

Inspecteren zou de planning van de GGD in gevaar brengen en daarom is voor wat betreft de nieuwe 

aanvragen VGO, buiten de GIR inspecteren om gewerkt. De adviezen voor de nieuwe VGO's zijn wel 

uitgevoerd volgens de wettelijke norm. Dit betekent dat alle nieuwe gastouders bezocht zijn door 

een toezichthouder van de GGD. De betreffende grafiek geeft een verwarrend beeld waardoor het 

lijkt dat wij hierin tekort zijn geschoten. Het tegendeel is waar, alle inspecties zijn uitgevoerd.  

 

Grafiek 4: De inspecties die zijn uitgevoerd voor de bestaande gastouders zijn wel in GIR 

Inspecteren opgevoerd en afgehandeld. Uit de cijfers komt naar voren dat wij als gemeente voldoen 

aan de wettelijke 5% norm. 

3. (geen) acties bij rapporten met HH-advies (i) 
De gemeente Haarlem heeft indien de GGD ons hieromtrent heeft geadviseerd passende actie 

ondernomen. 

4. tekortkomingen waar (geen) actie in gang is gezet (i) 
De cijfers wijzen uit dat de gemeente Haarlem alle tekortkomingen meeneemt in het 

handhavingstraject. 

Informatie voor IvhO 
Hieronder kunt u toelichting geven over de gerapporteerde gegevens en de resultaten die volgens u 

voor IvhO van belang zijn.Het betreft extra informatie die u buiten de toelichting die in de 

rapportage die aan de gemeenteraad al opgenomen kan worden, volgens u van belang kan zijn voor 

de interpretatie van de informatie door IvhO.Deze toelichting wordt niet in de rapportage voor de 

gemeenteraad opgenomen. 

Gemeente Haarlem heeft tijdens de gehele periode waar deze verantwoordidng op gebaseerd is, 

gewerkt met het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en 

Gemeenschappelijk Inspectie Ruimte Handhaven (GIR Handhaven). GGD Kennemerland heeft voor 

zover de planning het toeliet gebruik gemaakt van de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte 

Inspecteren (GIR Inspecteren). 

Wij zijn van mening dat de inspecties en de handhavingsacties, voortvloeiend uit de inspecties over 

de beoogde periode wederom goed zijn verlopen. Het aantal overtredingen zijn ons inziens 



 

 

 

 

afgenomen en ook het aantal rapporten met handhavingsadvies is aanzienlijk minder dan afgelopen 

jaar. 

Inspectie van het Onderwijs 

 
Het beschikbaar stellen van uw jaarverantwoording aan de Inspectie moet u wettelijk doen vóór 1 

juli 2015; ook nadat u een akkoord hebt gegeven voor publicatie. Het is in geen geval nodig om een 

fysiek exemplaar middels e-mail of post te verzenden. 

De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld door: 

Variable Response 

[resrg.0] De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld door: | naam E. Josephus Jitta 

Rapportage is vastgesteld en akkoord voor verzending naar IvhO 
De gemeente heeft de rapportage vastgesteld, daarmee onderschrijft u namens uw gemeente dat:de 

gegevens compleet en kwalitatief op orde zijnde rapportage is geaccordeerd / vastgesteldde 

rapportage verzonden kan worden naar IvhO 

(No response) 

 
Let op! Om de vragenlijst aan de coördinator als "gereed te melden" of direct te publiceren 

op www.waarstaatjegemeente.nl, keer terug naar de  "Werkvoorraad" in de gebruikersomgeving.  

Datum 
(No response) 

Opmerkingen 
(No response) 

Meer informatie 
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel toezichtinformatie  verwijzen wij u naar de 

website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot: 

waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl 
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