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Advies te nemen besluit
1. Het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2019 vaststellen.
2. Het jaarverslag voor kennisgeving voorleggen aan de raad.
3. Het jaarverslag beschikbaar stellen aan de Inspectie van het Onderwijs.

Onderwerp
Jaarverslag Kinderopvang 2019
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Kanttekeningen
Zie onder risicoparagraaf.

Communicatieparagraaf
De raad wordt geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief.

Het jaarverslag gaat in op een aantal criteria: het actueel, juist en volledige houden van het LRK; het 
tijdig behandelen van aanvragen tot en wijzigingen van registratie; het uitvoeren van jaarlijks 
verplichte onderzoeken; het handhavend optreden.

Uitvoering
Dit jaarverslag ligt voor ter vaststelling, vervolgens wordt het aan de gemeenteraad en de Inspectie 
van het Onderwijs beschikbaar gesteld.
Volgens de regelgeving moeten gemeenten de door het college vastgestelde Jaarverantwoording 
uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar aanleveren. Naar aanleiding van de coronacrisis 
is de datum waarop de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 uiterlijk bij de IvhO moet worden 
aangeleverd, verschoven van 1 juli naar 1 oktober 2020. De eindrapportages over 2019 zijn al vanaf 
maart beschikbaar. Stichtse Vecht kan dus de Jaarverantwoording aanleveren voor de 
oorspronkelijke datum (1 juli 2020).

Argumenten
Het college is in het kader van de Wko verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de diverse 
vormen van kinderopvang en voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af aan de minister over de 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.

In de Wet kinderopvang (Wko) is vastgelegd dat het college van B&W verantwoordelijk is voor 
toezicht en handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en voor het bijhouden van het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de wijze waarop zij 
deze rol hebben ingevuld. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag dat, na vaststelling door ons 
college, wordt verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Inleiding
Jaarlijks stelt de gemeente een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken die in het 
voorgaande kalenderjaar op basis van de Wet kinderopvang (Wko) zijn uitgevoerd.
Het jaarverslag kinderopvang wordt verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) via de 
Dienst Uitvoering Onderwijs. De IvhO beoordeelt vervolgens de verantwoording.

Collegewerkprogramma (CWP):
Veilige kinderopvang draagt bij aan programma 5 Samenleving van het CWP, omdat dit zorgt voor 
goede ontwikkeimogelijkheden voor de jeugd. Daarnaast draagt kinderopvang bij aan een 
aantrekkelijk ondernemersklimaat. Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid te gaan werken, dus 
een bijdrage te leveren aan de samenleving.
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Verslag toezichten handhaving kinderopvang 2019
Jaarlijks stelt de gemeente een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken die in het 
voorgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd in het kader van de Wet kinderopvang (Wko). Uit dit 
jaarverslag blijkt dat er geen bijzonderheden zijn geweest op het gebied van toezicht en handhaving 
in de kinderopvang.
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Duurzaamheidsaspecten
Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten.

Handhaving:
In 2019 is bij 100% van de door de GGD geconstateerde tekortkomingen met een advies om te 
handhaven een handhavingsactie ingezet. Er zijn in totaal 18 handhavingsacties ingezet. 
Bij 46 tekortkomingen is er beredeneerd niet gehandhaafd. Dit betreft tekortkomingen die werden 
opgelost nadat de GGD een herstelaanbod had gegeven. Herstel zit vaak in het aanpassen van 
Beleidsplannen. Tekortkomingen hebben onder andere betrekking op Beroepskracht kindratio. Dit 
heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van vervanging bij ziekte 
moeizaam is.
Er is dit jaar 1 boete opgelegd bij een BSO vanwege het ontbreken van een verklaring omtrent 
gedrag (VOG).

Verplichte jaarlijkse onderzoeken:
De gemeente Stichtse Vecht heeft eind 2019 31 kinderdagverblijven, 39 voorzieningen voor 
buitenschoolse opvang, twee gastouderbureaus en 90 voorzieningen voor gastouderopvang die 
geregistreerd staan in het LRK. Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en 
gastouderbureaus zijn geïnspecteerd (100%) met uitzondering van de voorzieningen voor 
gastouderopvang. Het percentage te inspecteren gastouders is wettelijk gesteld op minimaal 5%, 
Stichtse Vecht heeft 53,9% geïnspecteerd. Het streven is elke gastouder eens per drie jaar te 
inspecteren. Dit is in 2019 gehaald. De opdracht aan de GGD voor het aantal te inspecteren 
gastouders wordt in het begin van het jaar gedaan. In de loop van het jaar stoppen gastouders met 
de opvang en worden uitgeschreven. Dit verklaart het hoge percentage inspectie gastouderopvang. 
In 2020 wordt een Rijksbijdrage verstrekt voor intensivering inspecties gastouderopvang. De 
inspecties zijn afgelopen twee jaar in Stichtse Vecht al geïntensiveerd.

Juridische paragraaf
Artikel 12 Regeling Wet kinderopvang
Het college verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 oktober van dit kalenderjaar gegevens over het 
voorafgaande kalenderjaar over de uitvoering van de aan het college bij of krachtens de wet 
opgedragen taken.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

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.

Financiële paragraaf
Voor toezicht en handhaving ontvangen wij Rijksmiddelen. Deze middelen waren voor 2019 niet 
voldoende. Het budget is met € 11.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal 
incidentele onderzoeken n.a.v. wijzigingsverzoeken en nadere onderzoeken n.a.v. handhaving. Deze 
overschrijding is binnen het programma opgevangen.

Aanvragen:
Het opleggen van leges bij nieuwe aanvragen heeft geen invloed gehad op het aantal aanvragen 
voor kinderopvangvoorzieningen. In 2019 zijn er 34 nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan zijn 28 
voorzieningen voor kinderopvang geregistreerd, waarvan 21 nieuwe gastouders, vijf BSO’s en twee 
nieuwe KDV’s. Vijf aanvragen voor een gastoudervoorziening zijn geweigerd, omdat ze niet 
voldeden aan de wettelijke voorschriften van de Wet kinderopvang.
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