
Hartelijk wefkom ¡n het lnternet Schooldossis van de ¡nspect¡e van hêt onderuiis'

Onder¿an deze pagina kunt u doorkl¡kken naãr de concept-jaaruènntwærd¡ng van de gemeente Beemster. Het is de bèdoel¡ng dat u de verantwoord¡ngsinformat¡e
controleert en toelichtingen toevoeqt waar nodig.

Ind¡en uw gemeente niet werkt met GlR-handhaven en/of uw GGD niet werkt met GlR-inspecteren, konden niet alle gegevens voor¿f worden ¡ngevuld. In deze gevallen
¡s hèt de bedoeling dat u ook de ontbrekende ver¿ntwoordingsinformatie zelf ¡nvult (¡n het toelichtingenveld).

Let er b¡j het gevqn vån de benodigde toelicht¡ngen alstublieft op dat u geen pr¡vacygevoelige gegevens vermeldt (dat w¡l zeggen: gegevens d¡e z¡jß te herle¡den tot
spectfieÉe peÉonèn die niet voor derden zijn beãoeld). Het noeiren varigegivens d¡ê ook ¡n hét LRK staat is geen probleem aangez¡en deze gegevens openbaar zÜn.

Aan het einde vðn dè vragenlijst kunt u ook nog een algêmene toel¡chting geven. Bijvoorbeeld als u ¡nformat¡e heeft d¡e van belang ¡s voor de ¡nterpretaüe van de
verðntwoord¡ngsinformat¡e door de lnsp€ct¡e.

U kunt de jaaruerantwoording veruolgens voor uzelf downloâden en gebruiken vær de vaststell¡ng door het College en de jaarlijkse verantwoord¡ng aan de
gemeenterðad.

I¡J¡$Á¡9ü¡lg_dCaúg¡IgúleSg kunt u de jaarverartwoord¡ng, weer via de website, bij ons ¡nd¡enen. Met het ¡ndienen van de jaaruer¿ntwoording onderschr¡jft u,
namens uw SenreõñC;¡ãt?e gegevens compleet €n kwal¡tat¡ef op o¡de z¡jn, en dãt de jaaruerantwoord¡ng ¡s vastgesteld door het College.

taawêrantwoord¡ng K¡nderopvang 20lE, gemeente Beêmster

De k¡nderopvang omvðt de volgendè voozieningen: Kinderdagverbl¡jven (KDV), Bu¡tenschoolse Opvang (BSO). Gastouderbureaus (GOB) en Voouieningên voor
Gastouderopvang (VGO), Gemeenten zljn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het to€z¡cht op en de handhav¡ng van de kwal¡te¡t van
kinderopvangvoozien¡ngen. De gemeente le!¡t over de u¡Woer¡ng van haar taken jaarlljks verantwoord¡ng af aan de gemeenter¿ad en de ¡nspect¡e van het Onderu¡js
(h¡emai hspectie). De lìspectie is door de minister van Soc¡alezaken en Werkgelêgenheid (SZW) aangèwezen om interbestuurl¡jk toez¡cht uit te oefenen op de manier
waarop gemeenten ¡nvulling geven aðn hun wêttelüke taken op het geb¡ed vän toezicht en handhðving ln de k¡nderopvang.

De verantwoording van gemeenten richtlng de Inspectie v¡ndt plaats v¡a de jaaruerantwoording. Deze moet uiterl¡jk 1 jul¡ worden ¡nged¡end en betrefr hèt verslaq van het
voorgaande jaar.

De v¡er cr¡teria d¡e in de jaarverantwoord¡ng aan de orde komen, zijn gebaseerd op de v¡er wettelijke taken van gerneentên' namel¡jk:

1. Het uitvoeren van de reg¡stertaak van het tåndelijk Reg¡ster K¡nderopvang (LRK).
2, D€ behandel¡ng van aanvragen tot reg¡strôUe.
3. Het laten u¡tvo€ren van de verpl¡chte ondeuoeken door de toez¡chthouder.
4. Handhaven of act¡e ondememen orn door de toez¡chthouder geconstateerde tekord(om¡ngen op te lossen.

1. Cr¡terium rêgistervoer¡n g

Toel ¡ d7tin g wetæl¡Jke Þ a k

Het LRK moet Ju¡st en volled¡g zûn gevuld en actueel zijn. B¡j onvolkomenheden kan worden gedacht aan: ¡ngediende mutãties (insÓrijvingen, u¡tschr¡iv¡ngèn.
wüz¡gingen) d¡è niet op Ujd z¡jn vemerK, of onjuiste ¡nlormât¡e door onjuiste ¡nvoer. Mutat¡es die de houder n¡et heefr doorgegeven vallen buiten dit critêrium.

Ook onherroepelüke handhav¡ngsbèslulten (aanwüz¡ng, boete, last onder dwangsom en exploltãUeverbod) moeten in hêt LRK worden gepub¡¡ceerd.

NB: het gaat b¡j dit criþrium u¡tdrukkelijkliglom de invo€r ¡n G¡R-händhaven en GlR-¡nspecteren.

Toel ¡dting wetlel ijke Þ a k

D¡t criter¡um betreft het t¡jdig afhandelen van de aanvragen d¡e doôr de geme€nte z¡jn ontvangen ¡n de periode van 1 oKober 2017 tot 1 oktober 2018' Voor deze
termûn ¡s gekozen omdatãaávragen d¡e aan het e¡nde vãn de per¡ode b¡nnenkomen dan nog voor 31 december 2018 kunnen wordèn afgehandeld.
Voor het tûd¡g afhandelen wordt een tem¡in gehânteerd van tien weken, eventueel verrneerderd met de in het LRK \rastgelegde opschorting, Einnen deze term¡jn moet
de voorz ¡ening ¡n het LRK de veruolgstatus 'gereg¡streerd', 'afgewezen' of'¡ngetrokken' hebben gekregen.

Ingetrokken aanvragen worden b¡j de verantwoord¡ngsinforÍ¡at¡e over dit criterium bu¡ten beschouw¡ng gelaten.

verantwoordings¡nformat¡e reg¡steruoer¡ng

1a. was het LRK gedurende het verslagjaar 2018 ju¡st, volled¡g en actueel?

fl ja

a nee

2, Cr¡têr¡um t¡jd¡g afgehandelde aanvragen KDv, BSO, GOB, VGO

verantwoord¡ngsinformatie tijdig afgehandelde aanvragen

2a. De gerneente heefr ¡n de per¡ode I oktober 2017 tot 1 oKober 2018 5 aanvr¿gen ontvangen, waarvan er 5 t¡jd¡g afuehandeld z¡jn. Dit betekent dat 1o0o/o van de
aanvragen t¡jd¡g ãfgehandeld ¡s.

2b, U kunt hieronder ¡ngaan op de behaalde resultaten en, ind¡en van toepassing, toelichten waarom n¡et alle aanvragen tijd¡g afgehandeld zijn.

3. Cr¡ter¡um uitvoer¡ng inspect¡ês

foel ¡ ùti ng wettel¡jke ta a k

Het toezicht op de kinderopvang woñft door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD vo€rt inspect¡es u¡t en rapporteert h¡erover aan de gemeente.
Hierb¡j geldt het volgende:

. Ieder gereg¡streerd k¡nderdagverbl¡jf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbure¡u (GOB) moet jaarlijks worden ge¡nspecteerd. B¡j ¡edere n¡euwe
voor¿¡en¡ng dient b¡nnen 3 maanden na ¡nschrijv¡ng ¡n het LRK een onder¿oek na reglstratle plaats te v¡nden.

. Elke n¡euwe \¡ooE¡en¡ng voor gastouderopvang (VGO) dient voor reg¡strat¡e ge¡nspecteerd te worden,

.Tenminste 59o van de gereglstreerde voouien¡ngen voor gastouderopvang (VGO) mo€tjaarlijks worden geÎnspecteerd'

verantwoo¡d¡ngs¡nformat¡e ¡nspect¡es gereg¡streerde en n¡euwe KDv, BsO, en GOB

Ieder gereg¡streerd k¡nderdagverblijf, bu¡tenschælse opvang en gastouderbureãu moetjaarl¡jks worden geinspecteerd. BÚ iedere n¡euwe voozieninq d¡ent binnen 3
maanden na ¡nschrijving ¡n hêt LRK een onderzoek na reg¡stråtie plãats te vinden.

3a. De GGD heeft 9 van de 9 locat¡es geinspecteerd. Dat betekent dat tOOo/o van de locaties ¡s ge¡nspecteerd.

3b. U kunt h¡eronder ¡ngaan op de behaalde resultaten en, ¡nd¡en van toepass¡n9, toelichten waarom bepaalde locaties niet z¡jn geinspæteerd.



Het aanâl te ¡nspectÊren KDVS, BSOE en GOB'S Is gÊbaseetd op aanâl
ingeschreven vanaf 1 ol<tober 2078. De rden h¡eryoor ß

kan zljn u¡þevoerd,

Het v¡â een
Een

vooa¡ening dle mærdere

Verantwoordings¡nformat¡e ¡nspect¡es n¡euwe voorzieningen voor gastoudêrowang

Elke nieuwe voozien¡ng \roÒr gastouderopvang (vGO) d¡ent voor reglstrat¡e ge¡nspec@rd te worden,

3c, De gemeente t¡eeft a v¿n de 4 n¡euwe v@n¡eningen voor gastouderopvang geinsp€cteerd. Dat betek€nt dat 1O09't van de nie$re voou¡eningen voor
gastouderop\¡ðng is geirupecteerd.

3d. U kunt hieronder ingaan op de behaalde resultãten en, ind¡en van toepass¡ng, toel¡chten waarom bepaalde vooz¡eningen niêt z¡jn geinspecteerd'

¡ngeschrcven vootzlenlngen op 31 deæmþer 2018, verm¡ndeñ met het aanál
dal het ondezoek na rcgisüiaae van deze worzlentngen na de iaargrens (7

Het aanÞl nieuwe voorzlen¡ngen voor gastouderopvang ìs gêbaseerd op het aanbl aanvngen wor reglstratie dat ls ontvangøn in de peñde I ol<tober
2077 tot 1 oktobet 2078 en l;eefr ger;sulteerd ¡n een lnsci¡iJving, Voor deze tetrnijn ß gekæen, zodat het ondetzoek voor teg¡stÊtie van deze n¡euwe
¡nsdv¡frngen kon worden uløevoenJ b¡nnen de peñode van I oktober 2017 þt en met 31 deæñber 2078'

Het aanbt geinspecteerde worzien¡ngen ¡s gebaseerd op het aanát voorz¡eningan dat btnnen de pettode van 7 ok&,ær 2077 tot en met 37 decf;mbe¡
ZOlg ¡s beodrt'øatum inspecUeþeæek). Het ondetzoek wor regtsùatie moetvoor 7 rnaaÌt 2019 door de GGD ziin afgêloten om getÉld Þ worden.

Veranturoord¡ñgs¡nformat¡e ¡n¡p€ct¡e. ge¡q¡streerde voorzieningen yoor gastouderopvang

Tenminste 596 \ran de gereglgtre€rde væz¡en¡ngen voor gastouderopvang (VGO) moet jaar¡¡jks worden ge¡nspecteerd'

3e. De gern€ente he€ft 1 van de 9 bestaande vooa¡en¡ngen voor gasþuderopvang gehspedeerd. Dat betekent dat 11.1qô \ran de bestâande vooz¡ening€n voor
gastouderopvang is geinspecteerd.

3f. U kunt h¡eronder ¡ngaan op de behaalde resultâten en, indien van toepassing, toelichten waarom bepaalde voon¡en¡ngen niet z¡in geinspecteerd.

Het aanÞl g€,€lgisrf,reerde vúnieningen yoor gasþudercpvang ¡s gebaseed op Elte wotzten¡ngan voor gasþudetupvang die wâren ¡ngæchteven op 1
2078.

Het aanbl geÍnspec:teerde voozieningen vúr gasbudetupvang ts gebaseerd op het aanal worz¡en¡ngen Y@r gasbuderopvang dat in 2078 ß
beoút wor ee:n jaarl¡Jlg onderzoek-(daùtm inspect¡ebeoek). Een onderzoek moet voor I maart 2019 door de GGD zÛn afgesloÞn om geæld Þ
wolden.

4. Criter¡um Handhåv¡ng

Tæl¡úting weæl¡Jke bak

Gemëenten moeten handhðven als ult het toetcht door de GGD bt¡jkt dat er sprake ¡s ì,'an 1 of ß¡eer tel@rtkomingen (h@een leidt Ùot een ¡nspectierapport rnet een
handhav¡ngsadvles),
Er kunnenõmstandigneden z¡n waðrin gemeenÞn o¡derbouwd/beredeneerd afzien van handhaving. Voorbeelden hlèrvan zijn: acht oÞ legål¡gaüe, striJd rnet de
bsglnselen van benoorlijk bestuur, het n¡et meer ¡n explo¡tätie z¡jn van de betrfien(þ locatie, etcetera. We noemen d¡t beredeneerd n¡et hatìdhaven.

lnformatie over het gebru¡k yan GIR-handhaven door de gemeente

¿la. Maakte uw gemeente gedurende het gehele jaar 2018 gebruik van GIR-handhaven?

Ê, 
ja

ñ nee

Veräntwootd¡ngs¡nformat¡e ¡ngezette handhavingsacties bij råpporten met adv¡es'handhaven'
¿tc, De gemeente heet t handhav¡ngstråjecten ¡ngezet naar aanleid¡ng van de I ¡nspect¡er¿pporten met handhav¡ngsadvies. Dat betekent dat 100016 van de rapporten
m€t een handhav¡ngsadv¡ês door de gemeente ¡s opgepakt.

4d. U kunt hieronder ingaan op dê bêhaalde resultaten en, ¡ndien van toepass¡ng, toelichten waarom er geen traiect ¡s gestart naar aanleiding van een ¡nspectierapport
rnèt een handhðv¡ngsadvies. Ind¡en uw gemeente n¡et het gehele Jaar gebruik heeft Oemaakt van GIR-H. d¡ent u de infomat¡e die ontbreekt in ¿lc zelf op te nemen ¡n

uw tællcñt¡n9.

Het aanbl ¡nspedienpporten met een handhav¡ngsadvies ¡s gebdseerd op atte afgeronde onderzoeken Aaad¡Jls of na registatie), met een datum van
afstu¡t¡ng tus;en 7 úiõber ZOIZ en I oktúer 2Oi8 waar¡n Þko,üom¡ngen vrerden gæonsâteerd en de toezichdtouder æn advies bt handhaven heeft
gegeven. Het gaat h¡er atleen om vooÍzien¡ngen dte op 37 deæmber 2018 nog steeds waren ¡ngæchreven'

Van dee tobte groep afgeronde rnspect¡es met advies'handhaven'worden geteld: aile handhavlngstnJecten waaraan handhavtnggad¡es z¡in
gekoppeld (d¡t ts ¡nclusief alle acdlæ waarb¡J ¡n de GIR door u'n¡et handhaven'ß ingcvuld).

wordt ook het aanâl inspectiæ met advies'handhaven'waa¡þ¡j geen handhavtngsùalect ts gekoppeld of waarb¡J gæn actie ¡s vasEdegd, in beeld
gebrachb



Onderstaand overz¡cht geeft (in percêntages) weer in wetke mate de geme€rte handhavingsacties heeft ingez€t.

Ingezette handhävingsactie op het totale aantal t€kortkomlngen:

2018

Percentage waãrcp æn ¡s ¡noeet

fèrcentaoe tekofrkomingen waarcp b€ædenærd nþt E gehåndhald

Percentâg€ tekortkom¡ngen ÍaaNoor geen handhavlngsactte ls vastgelegd

Totaal

mær

10096

0%

B

op

Een ¡nspectienpport met handhavingsadvies kan meerdere tekortkomingen beteffen. Het totale aantal tekor$rþmingÊn ¡s gebaseerd op dlle geconstateerde

takortkomingen ¡n rapporten met een handhavingßadvies,

Het aanãt ingezette handhavlngsacties = het aanbt tekortkomingen waaruoor een Aur¡d¡sdte of niet-iur¡dlsche) handhavingsadie is lngeet,
Bercdeneerd n¡et gehanrthaafd¿ Het aanÞt tekortkom¡ngen waaryoor (onderbouwd) de act¡e'n¡et handhaven' ¡s vastgelegd
Geen handhavingsacüe vastgelegd = er ¡s niets ¡ngevuld in de GlR-hdndhaven.

Een ad¡e moet uiterl¡jk 31 december 2018 alJh vastgelegd om geteld te woñen,

Verantwoo¡dings¡nformat¡e handhavingsact¡6 bü tekortkom¡ngen

4€. Op de ln totaal 1 tekortkom¡ngen uit alle ¡nspect¡erapporten met een handhav¡ngsadv¡es heefr de gerneente 1 keer een handhav¡ngsactie ¡ngezet, O keer
beredenèerd n¡et gehandhaafd, en 0 keer geen handhãvingsactie vastqelegd.

4f. U kunt h¡eronder ¡ngaan op de b€haalde resultaten en, ind¡en van toepasslng, toel¡chten waarom er geen act¡e is vastgelegd, of wat de motivat¡e was voor het
beredeneêrd niet te hañdhavén op tekortkomingen. ¡ndien uw gemeente niet hèt gehele jaar gebru¡k heeft gemaaK van GIR-H' d¡ent u de ¡nformat¡e dien ontbreekt in
4e zelf op te nemen ¡n uw toel¡cht¡qg.

Maakt u bij de mot¡ver¡ng van lg[g4gl$gl¡iglj¡lfl¡¡yçq alsublieft onderscheid tussen beredeneerd niet handhaven &bç¡¡lç!¡¿0þgfl en beredeneerd niet handhãven

l¿iry9CÊ-ildgtg.Igtlg¡g0 (graag wel aangeven welke redenen dat waren).

5, Algemene toêl¡chtlng op de jaaruerantwooÌdlng 201E

Als u informatie heeft dle van Þelang ¡s voor de ¡nterpretat¡e van de ver¿ntwoord¡nqsgegevens door de Inspect¡e, kunt u deze hier ¡nvullen' Houd de toelicht¡ng s.v.p.
zakelljk en op hoofdl¡jnen. Vèrmèld geen pr¡vacygevælige gegevens.

6. Downloåden taalyerantúoord¡ng t.Þ.v. úâststel¡¡ng door het oollegé

U bent aan het e¡nde vãn de vragenlijst gekomen. De volgende stap bestaat u¡t het vaststellen van de jaärverantwoord¡ng door het College.

Ten behoeve van de commun¡cat¡e met het College kunt u gebru¡k maken van een download van de ¡n de vragenl¡jst gepresenteerde informatie, ¡nc¡usief de door u
gegeven antwoorden en to€licht¡ngen.

Deze download heefr de vorm van een PDF-bestand. u kunt dit bestand downloaden door op deze l¡lLte kl¡kken.

Na hêt downloaden vän het bestand zijn er versdr¡llende mogel¡jkheden:

. U kunt het PDF-bestand âls bijlage toevoegen aan een door uzelf op te sÞllen document ten behoeve van het College.

. U kunt vanu¡t het PDF-bestanð e'¡ememen-knippen en plakken naai een door uzelf op te stêllen document ten behoeve van het College' (hdlen u over ¡neer
geavanaeerder pdf-sofrware besch¡kt, zoals Adobe Acrobat, heeft u h¡ertoe meer mogeltjkheden.)

Na vaststell¡ng van de Jaarver¿ntwoording door het Cotlege, kunt u de Jaawerantüroording ¡ndienen bú de Inspêct¡e.
Dit doet u door deze vragenl¡jst opnieuw te openen en vånu¡t het hu¡d¡ge scherm te klikken op'Opslaan en verder'.

Lç!!qiWanneÊr de vaststelling door het college heeft gele¡d tot aanpass¡ngen, moet u de door u ¡ngevulde iaarueràntwoord¡ng eerst overeenkomstig aanpassen
ã'äõññs deze te accorderen. Ú kunt dit doen door rr¿náf d¡t punt terug te bladeren en de eventuele aanpass¡ngen aan tè brengen'

AÂi Na het downloaden vãn een PDF-bestand kunt u de vragenl¡jst verlaten door u$, browser-schenn af te sluiten. W¡j raden u a.ã¡ het bestãnd te downloaden v¡a de
jiñFop deze pag¡na, omdat deze alle gewenste gegevens bevat, U kunt later (via Toon antwoorden in hèt schèrm van de vragenl¡Jstdetailpagina) het bestând ook
downloaden, maar deze bevat alleen uw antwoorden.




