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onderwerp
Jaarverantwoording kinderopvang over het jaar 2015

Geachte raadsleden,

leder jaar dient verantwoording afgelegd te worden over de werkzaamheden in het kader van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) over het voorafgaande
kalenderjaar. Ook over het jaar 2015 wordt door de gemeente Beemster verantwoording
afgelegd aan de lnspectie van het Onderuvijs.
Bijgaand treft u de jaarverantwoording kinderopvang over het jaar 2015 ter kennisname aan.

Uit het jaarverslag kinderopvang 2015 bl¡jkt dat alle inspecties zijn uitgevoerd en tijdig zijn
afgehandeld. Het betreft drie locaties voor kinderdagopvang en vijf locaties voor buitenschoolse
opvang. Tijdens de reguliere inspecties zijn bij drie locaties overtredingen geconstateerd.

De overtredingen hadden betrekking op de Verklaring Omtrent Gedrag, de beroepskracht-kind-
ratio en de risico-inventarisatie. Teneinde de overtredingen te laten beëindigen is overleg en

overreding toegepast en zijn naar de houder brieven verstuurd. De GGD heeft op de locaties
waar een overtreding is geconstateerd een nader onderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk zijn alle

overtredingen opgeheven.

Overeenkomstig landelijke afspraken dient 5o/o van de actieve gastouders geÏnspecteerd te

worden. ln de gemeente Beemster zijn acht gastouders actief , in 2015 zijn twee gastouders

geïnspecteerd. Daar zijn geen overtredingen geconstateerd.

Naast de reguliere inspecties hebben er twee voorinspecties plaatsgevonden bij voorzieningen
voor gastouderopvang. Uit de voorinspecties is gebleken dat werd voldaan aan de voonruaarden

uit de Wko. De locaties zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
opgenomen.
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Dit verslag is vezonden aan de lnspectie van het Onderwijs.

W'rjvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geihformeerd

Hoogachtend,
en

M. van

UonbW
.C.P. van Duivenvoorde

burgemeester loco secretaris


