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Geachte raadsleden,

Door gemeenten dient jaarlijks verantwoording afgelegd te worden over de werkzaamheden in
het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De
verantwoording over de toezicht en handhaving bij de kinderopvang wordt afgelegd aan de
lnspectie van het Ondenruijs. De jaarverantwoording kinderopvang wordt vastgesteld door het
college en dient uiterlijk op 1 juli 2017 verzonden te worden aan de lnspectie van het Ondenrvijs.
Bijgaand treft u de jaarverantwoording kinderopvang 2016 ter kennisname aan.

ln de jaarverantwoording kinderopvang wordt verantwoording afgelegd ten aanzien van vier
criteria: Registervoering, tijdig afhandeling van aanvragen, uitvoering inspecties en handhaving.
Ten aanzien van alle criteria is een score van 100% gehaald.

Registervoering
Het LRKP is in het verslagjaar 2016 juist, volledig en actueelgeweest.

Tijdig afhandeling van aanvragen
Bij alle nieuwe locaties wordt een voorinspectie uitgevoerd. Er zijn twee aanvragen ontvangen
voor nieuwe locaties, beide aanvragen zijn tijdig afgehandeld. Uit de voorinspecties is gebleken
dat bij de locaties wordt voldaan aan de voonruaarden uit de Wko. De betreffende locaties zijn
daarna geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Uitvoering inspecties
Conform de Wko heeft de gemeente Purmerend GGD Zaanstreek-Waterland aangewezen als
toezichthouder. De GGD bezoekt de locaties en controleert de kwaliteit van geregistreerde
kindercentra en peuterspeelzalen. De reguliere inspecties worden uitgevoerd op basis van Risico
Gestuurd Toezicht (RGT). Naar aanleiding van de inspecties wordt een inspectierapport
opgesteld. Deze rapporten worden openbaar gemaakt via LRKP.
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ln het inspectiejaar 2016 zijn alle reguliere inspecties uitgevoerd. De GGD heeft acht inspecties
uitgevoerd: vijf locaties voor kinderdagopvang en drie locaties voor buitenschoolse opvang. ln
2016 is bij kinderdagverblijven aanvullend getoetst op het 4-ogenprincipte omdat dit aspect sinds
de invoering in 2012 geen onderdeel is geweest binnen het RGT. Bij alle locaties was dit
onderdeel op orde.

Overeenkomstig landelijke afspraken wordt bij 5o/o van de actieve gastouders een reguliere
inspectie uitgevoerd. Voor een goed beeld over de kwaliteit zijn in 2016 twee locaties voor
gastouders geinspecteerd.

Handhaving
Bij twee locaties zijn in totaal twee overtredingen geconstateerd (per locatie kan op circa 100
punten getoetst worden). Teneinde de overtredingen ongedaan te maken is zowel door GGD
Zaanstreek-Waterland als door de gemeente overleg en overreding toegepast of er is een
aanwijzing gegeven. Doorgaans blijkt bij het nader onderzoek dat de overtredingen zijn opgelost.

De jaarverantwoording kinderopvang 2016 is inmiddels verzonden aan de lnspectie van het
Ondenrvijs.

Wij venrvachten u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.
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