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1.

CONFORM ADVIES

te nemen besluit
Het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2017 vaststellen.
Het jaarverslag voor kennisgeving voorleggen aan de raad.
De teamleider Strategie en Regie mandateren om het jaarverslag digitaal te ondertekenen en
aan te leveren via www.waarstaatieqemeente.nl.

Inleiding
Jaarlijks stelt de gemeente een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken die in het
voorgaande kalenderjaar op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
(Wko) zijn uitgevoerd.
Het jaarverslag kinderopvang wordt openbaar gemaakt via de website www.waarstaatieqemeente.nl.
De Inspectie van het Ondenwijs beoordeelt vervolgens de verantwoording.
Argumenten
Het college is in het kader van de Wko verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de diverse
vormen van kinderopvang en peuterspeelzalen en voor het bijhouden van het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de
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wijze waarop zij hun rol in het kader van de Wko hebben ingevuld. Het verslag dat hierover wordt
uitgebracht, wordt voor kennisgeving voorgelegd aan de Raad; dat is een wettelijke verplichting.
Door te kiezen voor publicatie op www.waarstaatieaemeente.nl werkt de gemeente transparant,
wordt invulling gegeven aan de horizontale verantwoording en kunnen gemeenten zich vergelijken
met andere gemeenten. Dit sluit aan op de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT, 1 oktober
2012). De vorige jaren is hier ook voor gekozen.
Kanttekeningen
Geen.
Uitvoering
Het jaarverslag wordt na vaststelling door het college via de website www.waarstaatieaemeente.nl
verzonden vóór 1 juli 2018 en voor kennisgeving aan de Raad voorgelegd.
Communicatieparagraaf
De raad wordt geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief.
Raadsinformatiebrief
Sinds enige jaren heeft Stichtse Vecht de A-status ten aanzien van toezicht en handhaving
kinderopvang. Dat wil zeggen dat de gemeente haar wettelijke taken op dit gebied naleeft.
Uit het jaarverslag blijkt dat er geen bijzonderheden zijn geweest afgelopen jaar op het gebied van
toezicht en handhaving.
Het college is in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en
peuterspeelzalen en voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP). Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de wijze waarop zij
hun rol in het kader van de Wko hebben ingevuld. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag dat, na
vaststelling door het college, wordt verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs.
Verplichte jaarlijkse onderzoeken:
De gemeente Stichtse Vecht heeft eind 2017: 29 kinderdagverblijven, 40 voorzieningen voor
buitenschoolse opvang, 1 peuterspeelzaal, 2 gastouderbureaus en 105 voorzieningen voor
gastouderopvang die geregistreerd staan in het LRKP. Alle geregistreerde kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zijn geïnspecteerd met uitzondering van de
voorzieningen voor gastouderopvang. Het percentage te inspecteren gastouders is wettelijk gesteld
op minimaal 5%, Stichtse Vecht heeft 9% geïnspecteerd.

Handhaving:
In 2017 is bij alle door de GGD geconstateerde tekortkomingen met een advies om te
handhaven een handhavingsactie ingezet. Er is slechts eenmaal een boete gematigd.
Aanvragen:
Het opleggen van leges bij nieuwe aanvragen heeft geen invloed gehad op het aantal aanvragen
voor kinderopvang. In 2017 zijn er 29 nieuwe voorzieningen voor kinderopvang geregistreerd,
waarvan 25 nieuwe gastouders, 3 BSO’s en 1 nieuw KDV. Eén aanvraag voor een
gastoudervoorziening is geweigerd.
Financiële paragraaf
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Voor de GGD-inspecties worden jaarlijks middelen begroot. De middelen die begroot waren voor
2017, waren voldoende om alle inspecties uit te laten voeren. Doordat er uit de handhavingstrajecten
nauwelijks nadere onderzoeken zijn voortgevloeid, zijn we in 2017 onder de begroting gebleven.
Juridische paragraaf
Artikel 1.68 (kinderopvang) en artikel 2.25 (peuterspeelzaalwerkl Wko
1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt desgevraagd aan Onze Minister
gegevens en inlichtingen die hij voor de informatievoorziening en beleidsvorming en de
statistiek met betrekking tot hoofdstuk 1 van deze wet nodig heeft.
2. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatie
die het college verstrekt over de uitvoering van zijn werkzaamheden op grond van dit
hoofdstuk en de wijze waarop het college de gegevens en inlichtingen verstrekt en verzamelt
en of en op welke wijze deze informatie openbaar wordt gemaakt.
3. De gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, worden kosteloos verstrekt.
Artikel 12 Regeling Wet kinderopvang
Het college verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 juli van elk kalenderjaar, overeenkomstig het in
bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over het voorafgaande kalenderjaar over de
uitvoering van de aan het college bij of krachtens de wet opgedragen taken.
Risicoparagraaf
Indien wij onze wettelijke taak inzake handhaving en toezicht Kinderopvang niet of onvoldoende
uitvoeren lopen we het risico onder toezicht te worden gesteld door de Inspectie van Onderwijs.
Duurzaamheidsaspecten
Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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