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Jaarverantwoordi ng Kinderopvang 201 I
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
Ondenruijs (lvhO). De gemeente dient uiterlijk op 1 juli 2019 verantwoording af te leggen
door middel van een door het college vastgestelde jaarverantwoording.

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 onderzoek uit te voeren bij de gemeente over de uitvoering van handhaving
en toezicht.

Middels deze brief en de jaarverantwoording wordt u geinformeerd over de uitgevoerde
toezicht- en handhavingstaken, 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: Registervoering, tijdig afgehandelde aanvragen, uitvoering
inspecties en handhaving.

1. Registervoering
Het LRK is in het verslagjaar 2018 juist, volledig en actueel geweest.

2. Tijdig afgehandelde aanvragen
Uit de voorinspectie moet blijken of een locatie voldoet aan de voorwaarden uit de Wko en
mag starten met de exploitatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD. Locaties
moeten aantonen dat bij aanvang wordt voldaan aan alle voonuaarden (Streng aan de
poort).
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ln 2018 zijn vijf aanvragen ontvangen, alle aanvragen zijn tijdig afgehandeld. Het betreft vier
aanvragen van voorzieningen voor gastouders en een 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. Uitvoeringinspecties
De reguliere inspecties worden uitgevoerd op basis van Risico Gestuurd Toezicht (RGT). ln
beginsel geldt meer toezicht waar nodig, minder toezicht waar mogelijk. Er kan op circa 100
voonivaarden getoetst worden. De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een
inspectierapport, het rapport is openbaar en wordt gepubliceerd in het LRK.

ln het inspectiejaar 2018 zijn alle reguliere inspecties uitgevoerd. ln 2018 zijn totaal negen
locaties geinspecteerd (in 2017 waren dit er ook 9). Het betreft: 5 locaties voor
kinderdagopvang en 4locaties voor buitenschoolse opvang. ln 2018 is bij 10% van de
geregistreerde gastouders een onderzoek uitgevoerd (volgens landelijke afspraken moet
minimaal 5% geïnspecteerd worden) omdat gastouderopvang wordt gezien als een
risicovolle vorm van kinderopvang. ln 2018 is één gastouder geinspecteerd.

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. Om
overtredingen ongedaan te maken is, waar mogelijk, zowel door GGD Zaanstreek-
Waterland als door de gemeente overleg en overreding toegepast. Voordat een
waarschuwing of aanwijzing wordt gegeven, krijgen houders gelegenheid de overtreding te
herstellen. ln 2018 was één rapport met een handhavingsadvies. ln dat rapport is één
overtreding geconstateerd. Daarvoor is een aanwijzing gegeven.

Wij venruachten u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

l) Mlr:tz-
A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris



Hartel¡jk welkom in het Internet Schooldoss¡er En de lnopect¡e van het oñderw¡is.

Onder¿an deze pag¡na kunt u doorkl¡kken nåar de concept-jðaryerantwoording van de gemeente Bêemster. Het is de bedoeling dat u de verantwoordings¡nformatie
controleert en to€lichtlngen toevoegt waar nodlg.

Ind¡en uw gemeente n¡et werkt met GlR-handhaven en/of uw GGD n¡et werkt met GlR-¡nspecteren, konden niet al¡e gegevens vooraf worden ¡ngevuld. In deze gevallen
is het de bedoel¡n9 dat u ook de ontbrekende verantwoordings¡nformat¡e zelf invult (¡n het toelichtingenveld).

Let er b¡j tEt gevQn van de benodigde toel¡citingen alstublieft op dãt u geen pr¡vacygevoel¡ge gegevens vermeldt (dat w¡l zeggen: gègevens d¡e z¡jn te herle¡den tot
speciñe{e perÉonin die n¡et voor dãrden z¡jn beão€td). Het noeriren varigege:vens ri¡õ ook ¡n hãt LRK staat is ge€n Þrobleem âãngez¡en deze geg€vens openbaðr zijn.

Aan het elnde van de vragenlijst kunt u ook nog een algemene toelicht¡ng geven. B¡jvoorbeeld als u ¡nfomat¡e heeft d¡e van belang ¡s voor de ¡nterpretatie van de
verantwoordings¡nformat¡e door de Inspectie.

U kunt de jaaruerantwoording veryolgens voor uzelf downloaden €n gebrulken voor de vaststelling door h€t College en de jaarliJkse verantwoording aan de
gemeenterðad.

!¡JASl9[in9.lþ9L!çrcgüSSg kunt u de jaarueråntwoording, weer via de webs¡te, bü ons ind¡enen. Met het ¡ndienen van de iaaruer¿ntwoord¡ng onderschrijft u,
namen;ffi genpmtê;Aãize gegevens compleet en kwal¡tat¡ef op orde zün, en dat de jaaruerantwoording is vastgesteld door het College.

Jaaruêrantwoord¡n9 Kínderopvang 2018, geñeente Beernster

Dè k¡nderopvâng omvat de volgendê voozien¡ngen: K¡nderdagverbl¡jven (KDV), Bu¡tenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureåus (GOB) en Voou¡êningên voor
Gastouderopvang (VGO). Gemeenten z¡n volgeñs de Wet kinderopvang verantwoordelûk voor hèt toezicht op en de handhaving van de kwal¡te¡t van
k¡nderopvangvoozleningen. Oe gemeènte legit over de u¡woer¡ng van haar tåken jaarlijks veråntwoordlng af aan de gemeènteraad en de Inspect¡e van het Ondem¡js
(h¡erna: lnspect¡e). De lìspect¡e is door de min¡ster van Sociale2aken en Werkgelegenhe¡d (SZW) aangewezen om ¡nterbestuurl¡jk toez¡cht u¡t te oefenen op de man¡er
waarop gemeenten ¡nvull¡ng geven aan hun wettelúke taken op het geb¡ed van to€z¡cht en handhav¡ng in de k¡nderopvang.

De verantwoording van gemeenten r¡clìting de tnspectie v¡ndt plaats v¡a dê jaarverantwoording. Deze moet uiterlijk 1 Jul¡ worden ¡nged¡end en betrefr het verslag van het
voorgaande jaar.

De v¡er criteria d¡e ¡n dè jaaruerantwoord¡ng aón de orde komen, zijn gebaseerd op de v¡er wettelijke taken van gemeenten, nameliik:

1. Het uttvoeren van de reg¡stertaäk van het L¿ndel¡jk Registêr K¡nderopvang (LRK).
2. De behãndel¡ng van aanvft¡gen tot reg¡strat¡e.
3. Het laten uiwoeren van de verpl¡chte ondeEoeken door de toedchthouder.
4. Handhaven of act¡e ondememen oñ door de toe:¡cbthouder geconståteerde tekortkomingen op te lossen.

1. Cr¡ter¡um rcgisteruoer¡n9

Toel ¡drd ng wetle l¡Jke þ a k

Het LRK moet Ju¡st en volled¡g zijn gevuld en actueel z¡jn. B¡j onvolkomenheden kan worden gedacht aan: ingediende mutaües (¡nsdlrijv¡ngen, uitschr¡jv¡ngên,
w¡jz¡g¡ngen) d¡è niet op t¡jd z¡n vemerkt, of onjuiste infomatie door onjuiste invoêr. Mutaties die de houder n¡et heeft doorgegevên vallen buiten dit criÞrium.

Ook onherroepeluke handhavingsbesluiten (aånw¡jz¡ng, boete, last ondèr dwangsom en exploitatieverbod) moeten ¡n het LRK worden gepubliceerd.

NB: het gaat b¡j dit criþrìum u¡tdrukkel¡jk [iglom de ¡nvoer ¡n GÌR-handhâven en GlR-¡nspecteren.

verantwoordingsinformatie registeruoer¡ng

la. Was het LRK gedurende het verslagjaar 2018 ju¡st, volled¡g en actueel?

ôja
a nee

¿ Cdter¡um t¡jd¡g afgehandelde aanvragen KDV, BSO, GOE, VGO

Toel¡ drtin g wettel ¡l'ke Þ a k
D¡t criter¡um betreft het tijdig afhandelen vân de aanvragen d¡e door de gerneènte z¡jn onwangen ¡n de periode v¿n 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018' Voor deze
term¡Jn ¡s gekozen onrdatãañvragen die aan het e¡nde vãn de periode binnenkornenian nog voor 31 deæmber 2018 kunnen worden afgehandeld.
Voor het t¡rdig âfhandelen y{ordt een term¡jn gehanteerd van tien weken, eventu€el verrneerderd met de ¡n het LRK vastgelegde opschort¡ng, Binnen deze term¡in moet
de voor¿¡en¡ng ¡n het LRK de veruolgstatus'9er€gistreerd', 'afgewezen'of'¡ngetrokken'hebben gekregen.

Ingetrokken aanvragen worden b¡J de verantwoord¡ngs¡nformaüe over dit criterium buiten beschouw¡ng gelaten.

verantwoord¡ngs¡nformát¡e tijd¡g afgehandelde aanvragen

2â. De gemeente hè€fr ¡n de pèr¡ode I oktober 2017 tot 1 oKober 2018 5 aanvragen ontvangen, wâarvan er 5 t¡jdig atsehandeld z¡jn' Þit betekent dat 1000/6 van de
aanvragen t¡jd¡g afgehandeld ¡s.

2b, U kunt hieronder ¡ngôan op de behaalde resultaten en, ¡ndien van toepass¡ng, toel¡chten waârom n¡et alle aanvragen t¡jd¡g afgehandeld zijn.

3. Cr¡ter¡um u¡tvoer¡ng ¡nspect¡es

Toel ¡drting wette l¡j ke â a k

Het toez¡cht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD voert ¡nspectles u¡t en rapporteert h¡èrover aan de gemeente.
H¡erb¡j geldt hêt volgende:

. teder gereg¡streerd kinderdagverblûf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureäu (GOB) moetjaarlijks worden geinspecteerd. B¡j iedere nieuwe
voorz¡ening d¡ent b¡nnen 3 maanden na ¡nschrijv¡ng ¡n het LRK een onderzoek na registratie plaats te v¡nden.

. Elke n¡euwe voouiening voor gastouderopvang (VGO) dient voor registrat¡e geinspecteerd te worden.

. Tenm¡nste 596 van de gereg¡streerde voozien¡nqen voor gastouderopvang (VGO) moet jaarlijks worden 9eînspecteerd.

Verantwoordings¡nformatie ¡nspect¡es gereg¡streerde en n¡euwe KDv' BSO, en GOB

¡eder gereg¡streerd k¡nderdagverbl¡if, bu¡tenschælse opvang en gastouderbureåu moetjaarlijks worden 9êînsæctêerd. Bij iedere n¡euwe voou¡ening d¡ent b¡nnen 3
maanden na ¡nschrijving in het LRK e€n ondezoek na reg¡stråt¡e plaats te vinden.

3a. De GGD heeft 9 van de 9 locaties geinspecteêrd, Dat betekent dat 10oo/o van de locaties ¡s ge¡nspecteerd.

3b. U kunt h¡eronder ¡nga¿n op de behaalde resultaten en, ¡nd¡en van toepass¡ng, toelichten waarom bepaalde locaties niet z¡jn geinspæteerd.



Eú

Verantwoord¡ngs¡nformat¡e inspecties nieuwe voorzieñ¡ngen voor gastouderopvang

Elke n¡euwe vooz¡ening voor gastoudefopvang (VGO) d¡ent vooÌ reg¡stratle ge¡nspecteerd te worden.

3c, De gemeente heeft 4 ræn de 4 n¡euwe vootz¡eningen voor gastouderowanq geinsp€¡teerd. Dat betekent dðt lOO van de nieu\Ne voou¡eningen voor
qastouderopv¿ng ¡s gè¡nspecte€rd.

3d, U kunt hieronder ¡ngaan op de behaalde resultaten en, ¡ndien van toepass¡ng, toel¡chten waarom bepaalde voozien¡ngen niet zijn geinspecteerd.

Het aanâl ae inspecteren KDV'S, BSO\ en GOBS ,s
ingeschreven vanaf 1 ol<tober 2078.

l<an z¡jn utþevoerd,

4d. U kunt hieronder ¡ngaan op de behaâlde resultaten en. ¡ndien van
met een handhavingsadv¡es, Indien uw gemeente niet het gehêle iaar
uw tællc'lting.

gÊbasee|d op aanâl ¡ngæchreven woz¡en¡ngen op 31 december 2018, verminderd met het aanál
De rden hiéruoor ¡s dal het ondezoek na reg¡sÙatle van deze worzlenlngen na de iaargrens (7

v¡a een

toepâss¡ng, toel¡chten waartm er geen traject ¡s gestart naar aanle¡d¡ng van æn insæctiempport
gebruik heefr gemaaK van GIR-H, d¡ent u de informat¡e die ontþreek in ¿lc zelf op te nemen ¡n

Het aantal nieuwe voorzlen¡ngen voor gastouderopvang is glebaseerd op het aanbl aanvnqan wor reglstratie dat ls onvangen ¡n de peñúe 7 oktober
2077 tot 1 oktober 2078 en heefr gerfs,utteerd ¡n een lnschriJving, Voor deze te/7'¡,ijn is gekozen, zodat het onderzoek voor reg¡stôtie van de2e nleuwe
inschr¡Jvlngen kon woñen ul@evoerd binnen de per¡ode van I ok&,ber 2017 tot en ¡net 31 deæmber 2078.

Het aanbl ge:mspecteerde vooEien¡ngen ¡s gebaseerd op het aanál voozieningÊn dat b¡nnen de perlode van 7 okûber 2017 tot en met 31 dæember
ZOIA ¡s beoùt-(¿atum ¡nspectlebeÐek} net onderzæ.k wor reg¡sùatie moet voot 7 ,naañ 2079 door de GGD zün afgfs,loten om getÉld te worden.

Verantwoord¡ngs¡nformât¡e ¡nspect¡ês gereo¡stre€rde voo¡zien¡ngen yoor gastouderopvång

Tenminste 5% van de gereglstreerde voorz¡eningen voor gastoudercpvang (VGO) mo€t jaarl¡jks veorden ge¡nspecte€rd.

3e. De gerneente
gastouderopvang

heeft 1 vän de 9 bestaande voor¿¡en¡ngen voor gastouderopvang geìnspèctêerd. Dat betekent dat 11.19t van de bestaande voouien¡ngen'ìroor
¡s ge¡nspecteerd.

3f. U kunt h¡eronder ¡ngaan op de behãalde resultaten en, indien van tæpassing, toel¡chten waarcm bepaaldè voozieningen niet zijn geinspecteerd.

Het v@nieningen voor gasfuuderopvang E gebageerd op alle voonlen¡nge¡t yoor gastouderopvang die varen ¡ngæcht".ven op 7

Het aanàt ge,-nspec;id€rde voorzieningen vær gasþudercpvang ¡s gebaseerd op hetaanâl yoorz¡en¡ngen Yoor gastouderopvang dat ¡n 2078 ß
beodtt voor een jaart¡jtg ondepoek-(datum ¡nspediebæoek). Een onderzoek moet voor 7 maart 2079 door de GGD zlin afgreslolen om qeÞld æ
worden.

4. Cr¡ter¡um Handhav¡ng

Toel ¡dtti ng wettetiÍke âa k

Genìêenten moêten handhaven als u¡t het toez¡cht door de GGD blükt d¿t er sprake ¡s van 1 of meer tekortkomingen (hetgeen le¡dt tot een ¡nspectierappotrt met een
handhav¡ngsadvles).
Er kunnenãmstand'igtreden zÚn ¡vaarin ge¡neenten onderbouwd/ber€deneerd af¿ien van handhav¡ng. Voorbeelden hiervan z¡Jn: zicht op ¡egal¡säue, sbitd Íìet de
beginselen van behoorl¡ik besÚur, het n¡et meer ln o(pkttatie z¡Jn van de Þetrfrende locaue, etcetera. we noemên d¡t beredeneerd niet handhaven.

lnformãtie over het gebru¡k van GlR-handhaven door de gêmeente

¿þ. Maakte uw gemeente gedurendè het gehele jaar 2018 gebruik van GlR-handhaven?

Ê, 
ja

f- nee

Veranh.roord¡ngs¡nformat¡e ingezette handhavingsacties bij rapporten met âdv¡es'handhaven'
¿k. De gemeente heeft I handhav¡ngstrajecÞn ¡nge:et naar aanleid¡ng van de I inspect¡erdpporten met handhav¡ngsadv¡es. Dat betekent dat tOOo,6van de rapporten
met een handhav¡ngsadvies door de gemeente ¡s opgepakt.

Het aanâ! ¡nspedierapporten met een handhavingsadvies ¡s geþaseerct op alle afgeronde onderzoeken Aaai¡Jks of na reg¡súade), met een datum Yan

afslutting tus;en 1 ok¡óber 2Of7 en 7 oktúet 2Oi8 waañn ækort*otn¡ngen wcrden gæons,Þleerd en de þezichtltouder æn adv¡es þt handhaven heeft
gegeven. Het gaat hier alteen om voorz¡en¡ngen d¡e op 31 deæmber 2018 nog sleeds waren ¡ngæchreven.

Van deze toãte groep afgeronde ¡nspeû¡es met advies'handhaven'worien getetd: aìle handhavlngstraiecten waaraan handhav¡ngÉad,¡æ z¡in
gekoppeld (dit ¡s ¡nctus¡ef alle acties waarbli ¡n de GIR door u'n¡et handhaven' ¡s ¡ngevdd).

wordt ook het aanbl ¡nspecties met adv¡es'handhaven'waarþü gÊen handhav¡ngstaject ls gelcoppeld of waarb¡j geen aúe ¡s vasvelegd, tn bæld
gebrachl



Onderstaand overz¡cht geeft (¡n percentåges) we€r in welke mate de geme€nte handhav¡ngsåct¡es heeft ingezet.

Ingezette handhav¡ngsactie op het totale aantal tekortkomingen:

2018

Þerc@ta0e waarcp æn ¡s hgêzet

Fercentaoe têkonkmlng€n waarcp be€denærd nþt B getEndhaafd

¡þ@nlage t€kortkom¡ngen waðryær geen hàndhåv¡ngsctle ls Estgelegd

øÉen m€er

100%

100%¡

096

0%

qp

Een ¡nspectienpport met handhav¡ngsadvies kan meerdere tekortkomlngen betreñen. Het totdle aantat tekor'*om¡ngÊn is gÊMsærd op alle geconstateerde

ækortkom¡ngen ¡n npporten met een handhav¡ngsadv¡es.

Het aanãt ingezette handhav¡ngsacUes = het aanbl tekoîthomlngen waaÌvooÍ een Aur¡dische of n¡et-jur¡d¡súe) handhavingsactie ß lngeet.
Beredeneerd n¡et gehanalhaafd = Het aanÞ! tekoûkom¡ngen waaruoor (onderbouwd) de actie'niet handhaven' ls vastgelegcl
Geen handhav¡ngsact¡e vastgelegd = er ls niets ¡ngevuld ¡n de GIR-handhaven.

Een ad¡e moet u¡terl¡jk 31 december 2018 zlin vastgelegd om geteld Þ worden.

verantwoord¡ngs¡nformat¡e handhav¡ngsâcties bij tekortkom¡ngen

4€. Op de ¡n totaal 1 tekortkom¡ngen uit alle ¡nspecuerapportèn met een handhav¡ngsadvies heefr de gemeente I keer een handhav¡ngsactie ¡ngezèt, 0 keer
beredenêerd niet gehandhaafd, en o keer geen handhavingsactie vastgelegd.

4f. U kunt hieronder ingaan op de b€haalde resultaten en, ¡nd¡en van toepass¡ng, toelichten waarom er geen act¡e ¡s vastqelegd, of wat de motivatle was voor het
beredeneerd n¡et te hañdhavèn op tekortkom¡ngen. Ind¡en uw gemeente n¡et het gehele jaar gebru¡k he€ft gemaakt van GIR-H, d¡ent u de ¡nfomat¡e d¡en ontbreekt in
4€ zelf op te nemen in uw toel¡chtiqg.

Maakt u bü de moriver¡ng van .þ9fsdg!gçId_0j9!_be¡f!¡¡yÊq alsubll€ft ondersche¡d tussen beredeneerd niet handhaven &bgf¡19!e¡!Þ9d en beredeneerd niet handhaven
vanweoe ãndere redenen (graag wel aangeven welke redenen dat waren).

5. Algemenê toêl¡cht¡ng op de Jaan eråntwooÌd¡ng 2018

Als u informat¡e heeft die van belang is vmr de interpretat¡e van de verântwoord¡ngsgegevens door de Inspætie, kunt u deze hier ¡nvullen' Houd dè toel¡cht¡nq s.v.p.
zakelijk en op hoofdl¡jnen. Vermeld geen pr¡vacygevoel¡9e gegevens,

6. Dournloadên taailèrantÏroord¡ng t.Þ.v. vaststelling door hèt college

U bent aan het einde van de vragenl¡jst gêkomen. De volgende sbp bestaat u¡t het vaststellen van de jaarverantwoord¡ng door het College'

Ten behoeve van de communicatie met het College kunt u gebrulk maken van een download van de in de vragenliist gepresenteerde informatie, ¡nclu9¡ef de door u
gegeven antwoorden en toêl¡chtirgen.

Deze download heeft de vorm van een PDF-bestand. U kunt d¡t bèstand downloaden door op deze llSE te kl¡kken.

Na het downloaden vän het bestand z¡jn er versdr¡llende mogel¡Jkhedèn:

. U kunt het PDF-bestãnd åls b¡jlage bevoegen aan een door uzelf op te sÞllen document ten behoeve van tlet College'

. U kunt vanu¡t het pDF-bestané e'iementen-knippen en plalden naai een door uzelf op te stellen document ten behoeve van het College. (hdien u over rîeer
geavanceerdêr pdf-sofrware besch¡kt, zoals Adobe Acrobat, heefr u hlertoe meer mogeltikheden')

Na vaststelling van de Jaarverântwoording door het College, kunt u de jaarverantwoord¡ng indienen bÛ de hspect¡€.
D¡t doet u door deze viagenlijst opn¡euw te openen en vanuit het hu¡d¡ge scherm te kl¡kken op 'Opslaãn en verder'.

l¡!!¡¡i Wanneer de vaststelling door het college he€ft gêleid tot aanpâssingen, moet u de door u ¡ngevulde jaarverantwoording ê€rst overeenkomstig aanpassen
frõEñs deze te accorderen. u kunt d¡t doen door r¡anaf d¡t punt Þrug te bladeren en de eventuelè aanpass¡ngen aan te br€ngen.

.XEi Na het downloaden van een pDF-bestand kunt u de vr¿genl¡jst \ærlaten door uw browser-scherm af te sluiten, W¡j raden u aan het bestand te downloaden via de
jffiop deze Þag¡na, omdat deze alle gewenste gegevens bÑat. Û kunt ¡at€r (via Toon antwoorden ¡n het scherm van de vragenl¡jstdetallpagina) het bestand ook
downloaden, maar deze bevat alleen uw antwoorden.




