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Jaarverantwoording Kinderopvang 201 9

Geachte raadsleden,

ln de Wet Kinderopvang (Wko) is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het
toezicht en de handhaving in de kinderopvang. Jaarlijks leggen de gemeenten middels een
format verantwoording af over deze taken aan de gemeenteraad en de lnspectie van het
Onderwijs (lvhO). De gemeente dient uiterlijk op 1 juli 2020 verantwoording af te leggen

door middel van een door het college vastgestelde jaarverantwoording. ln verband met het
coronavirus is de termijn verlengd naar l oktober 2020.

Het tweedelijnstoezicht op de Wko wordt uitgevoerd door de lvhO. De inspectie beoordeelt
of toezicht en handhaving door de gemeente rechtmatig en doeltreffend is uitgevoerd. De
jaarverantwoording wordt gebruikt voor het opstellen van risicoanalyses en het maken van
het landelijk rapport inspecties kinderopvang. Op basis van de jaarverantwoording krijgt de
gemeente een status. Gemeente Beemster heeft een A-status. De inspectie vindt het dan

niet nodig nader ondezoek uit te voeren bij de gemeente over de uitvoering van de
handhaving en toezicht.

Middels deze brief en de jaarverantwoording wordt u geïnformeerd over de uitgevoerde
toezicht- en handhavingstaken in 2019, op deze manier wordt u in staat gesteld uw
controlerende rol te vervullen (horizontale verantwoording). ln het verslag wordt
verantwoording afgelegd ten aanzien van vier criteria:

1. Registervoering
Het LRK was in het verslagjaar 2019 op I punt onjuist ingevuld. Dit wordt toegelicht in de
jaarverantwoording. Verder was het register wel volledig en actueel.

2. Tijdig afgehandelde aanvragen
Locaties moeten aantonen dat bij aanvang wordt voldaan aan alle voorwaarden (Streng aan

de poort). De werkwijze Streng aan de poort geldt al sinds 2016 voor gastouderbureaus en
vanaf 2017 voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Uit de voorinspectie moet
blijken of een locatie voldoet aan de voorwaarden uit de Wko en mag starten met de

exploitatie. Op deze manier wordt voorkomen dat bij de eerstvolgende inspectie (drie
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maanden na aanvang van de exploitatie) handhavingsacties ingezet moeten worden om
overtredingen ongedaan te maken.

ln 2019 zijn 5 aanvragen ontvangen, alle aanvragen zijn tijdig afgehandeld. Het betreft 4
aanvragen van voorzieningen voor gastouders en 1 aanvraag voor buitenschoolse opvang.
De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport, het rapport is
openbaar en wordt gepubliceerd in het LRK. De betreffende locaties zijn na de voorinspectie
geregistreerd in het LRK.

3. Uitvoering rnspecfies
Tijdens een reguliere inspectie kan de locatie op circa honderd punten getoetst worden. De
inspecties worden uitgevoerd op basis van Risico-gestuurd Toezicht. ln beginsel geldt meer
toezicht waar nodig, minder toezicht waar mogelijk. De resultaten van de inspectie worden
vastgelegd in een inspectierapport, het rapport is openbaar en wordt gepubliceerd in het
LRK.

ln het inspectiejaar 2019 zi¡n alle reguliere inspecties uitgevoerd. ln 2019 zijn totaal 11

locaties geinspecteerd. Het betreft: 5 locaties voor kinderdagopvang en 6 locaties voor
buitenschoolse opvang. Het aantal kinderopvangcentra neemt toe (in 2018 waren er 9
locaties), waardoor meer geld nodig is voor de uitvoering van alle inspecties. Op 3 maart
2020 zijn de'Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente
Beemster 2019'vastgesteld. ln het bijbehorende collegevoorstel (kenmerk 1502753) is
gevraagd extra budget beschikbaar te stellen.

ln 2019 is bij 37,5% (dit zijn 3 gastouders) van de geregistreerde gastouders een onderzoek
uitgevoerd (volgens landelijke afspraken moet minimaal 5o/o geÏnspecteerd worden).
Het Rijk heeft in 2019 extra geld beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving
kinderopvang en dan met name voor de gastouders. De gemeente heeft dit geld in gezet
door de steekproef onder gastouders te vergroten.

Door het coronavirus is het mogelijk dat voor de jaarverantwoording 2020 niet alle
inspecties worden uitgevoerd.

4. Handhaving
lndien uit het rapport blijkt dat sprake is van overtredingen dan start de gemeente een
handhavingstraject met het doel de overtreding op te heffen en opgeheven te houden.
Voordat een waarschuwing of aanwijzing wordt gegeven, krijgen houders gelegenheid de
overtreding te herstellen.

Een van de wetswijzigingen 2019 is de invoer van Herstelaanbod. De GGD biedt hierbij de
mogelijkheid aan de houders om een overtreding nog voor het opstellen van het concept-
rapport, te herstellen. ln principe is het uitgangspunt dat wanneer een overtreding na
herstelaanbod is opgelost, de gemeente Beemster niet handhavend op treedt.

ln 2019 zijn 3 handhavingstrajecten ingezet. Er zijn 9 tekortkomingen geconstateerd. Ten
aanzien daarvan zijn de volgende handhavingsacties ingezet:
- Waarschuwing (voor 6 overtredingen)
- Herstelaanbod (voor I overtreding)
- Geen handhavingsactie ingezet (voor 2 overtredingen)

ln het jaarverslag wordt toegelicht waarom er geen handhavingsactie is ingezet.
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Wíj verwachten u hiermee voldoende te geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeeste r en wethouders van Beemster
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