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Jaarverslag Kinderopvang 2018

Aanleiding
Elk jaar vraagt de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) alle gemeenten in Nederland om het
jaarverslag kinderopvang aan te leveren. Op basis hiervan dient de gemeente zich te
verantwoorden aan de gemeenteraad en de inspectie. Gemeente Het Hogeland moet de
jaarverantwoording indienen van de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond. Alle gegevens van de vier gemeenten zijn samengevoegd. De
jaarverantwoording kinderopvang verloopt dit jaar via de website van de IvhO. De gegevens
worden één op één gehaald uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), GIR inspecteren
(GIRI) en GIR handhaven (GIRH). De gegevens in de jaarverantwoording kinderopvang
2018 kunnen door de gemeente niet meer gemuteerd worden. Wel kan de gemeente een
toelichting geven op de gegevens. De toelichtingen zijn meegenomen in de
jaarverantwoording.
Nadat het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2018 door het college is vastgesteld kan
deze via de website van de IvhO worden verzonden. De Inspectie van het Onderwijs
gebruikt de informatie uit de gemeentelijke jaarverslagen om een ‘Landelijk Oordeel’ over
het toezicht en handhaving kinderopvang te stellen. Conform de regelgeving dient dit
jaarverslag voor 1 juli 2019 door het college te zijn vastgesteld, ter inzage aan de
gemeenteraad te zijn gelegd en verzonden te zijn naar de Inspectie van het Onderwijs. Het
jaarverslag wordt u hierbij ter informatie aangeboden.
Toezicht kinderopvang
In het kader van de Wet Kinderopvang (Wko) is de gemeente verantwoordelijk voor het
toezicht op de kinderopvang. Het college van burgemeester en wethouders heeft, op grond
van de Wko, de directeur van de GGD aangewezen als toezichthouder met de mogelijkheid
om deze taak door te mandateren aan ondergeschikten. Handhaving en sanctionering
liggen bij de gemeente. De kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en
gastouderbureaus moeten jaarlijks worden geïnspecteerd. Van de voorziening voor
gastouderopvang dient wettelijk 5% te worden geïnspecteerd.
Het jaarverslag 2018
Het jaarverslag is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het
LRK, GIRI en GIRH met uitzondering van de toelichtingen die door de gemeente zijn
ingevuld. Het rapport bevat de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de
kinderopvang. Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:
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Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, VGO)
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. In de
BMWE-gemeenten zijn 38 nieuwe aanvragen ontvangen, waarvan er 35 tijdig zijn
afgehandeld. Eén aanvraag is net buiten de 10 weken termijn afgehandeld en twee
aanvragen zijn ingetrokken en niet als zodanig in het LRK geregistreerd waardoor de
aanvragen nog op aangemeld stonden. Inmiddels is dit in het LRK gecorrigeerd.
Uitvoering inspecties (KDV, BSO en GOB)
Ieder geregistreerd kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau moet
jaarlijks worden geïnspecteerd. Volgens het rapport heeft de GGD 49 van de 51 locaties
geïnspecteerd. De GGD heeft bij twee (kleinschalige) locaties het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang in één rapport verwerkt. Hiermee zijn dus wel alle locaties
geïnspecteerd.
Uitvoering inspecties nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang
Alle 28 nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang zijn geïnspecteerd. Hiermee wordt
voldaan aan de voorwaarden.
Uitvoering inspecties geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang
De GGD heeft 11 van de 134 voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd (8,2%).
De wettelijke norm is dat tenminste 5% van de geregistreerde gastouders wordt
geïnspecteerd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Handhaving
Er waren 34 inspectierapporten met handhavingsadvies. Volgens het rapport zijn er echter
maar 22 handhavingstrajecten ingezet. Totaal waren er 96 tekortkomingen geconstateerd,
waarvan 58 keer een handhavingsactie is ingezet, 9 keer werd er beredeneerd niet
gehandhaafd en 29 keer was er geen handhavingsactie.
Bij 12 inspectierapporten is geen handhavingstraject opgestart in GIRH. Dit is als volgt te
verklaren. Bij 5 rapporten is het opleidingsplan VVE onjuist beoordeeld. De GGD heeft in
deze gevallen een nieuw rapport toegevoegd. De onjuiste rapporten waar niet op
gehandhaafd wordt bleven wel in GIRH staan, waardoor ze nu wel zijn meegerekend.
Bij 2 voorzieningen is in augustus 2018 een aanwijzing verstuurd die niet tijdig verwerkt was
in GIRH. In 5 situaties is niet gehandhaafd omdat de tekortkomingen al waren hersteld op
moment van handhaving. Bovengenoemde redenen hebben er mee te maken dat er van de
96 tekortkomingen 29 keer geen handhavingsactie is ingezet. In werkelijkheid zijn wel alle
handhavingsacties opgepakt door de BMWE-gemeenten. De details kunt u lezen in de
bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Het Hogeland.
Kinderopvang in 2019
Voor 2019 wordt de verwerking in het LRK en GIRH op een eenduidige en correcte manier
uitgevoerd, zodat er bij het jaarverslag over 2019 niet opnieuw dergelijke verschillen te zien
zijn en gemeente Het Hogeland aan alle wettelijke voorwaarden met betrekking tot
kinderopvang voldoet.
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Besluit college
Het college heeft het jaarverslag kinderopvang 2018 van de voormalige gemeenten Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond vastgesteld.
Hoogachtend,

H.J. Bolding,
Burgemeester

P.P.M. van Vilsteren,
Gemeentesecretaris

Bijlage
Rapport Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Het Hogeland
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