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Samenvatting
In het kader van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving
van de kwaliteit van kinderopvang in de gemeente Beuningen. Jaarlijks moet een verslag worden opgesteld
voor de Inspectie van het Onderwijs, welke is aangesteld als tweedelijns toezichthouder. In 2018 zijn in
Beuningen alle wettelijk verplichte inspecties.

Besluit om
1.
Akkoord te gaan met het voorgelegde Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2018.

Inleiding
In het kader van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving van de kwaliteit van kinderopvang binnen de gemeentegrenzen. Onder de Wet Kinderopvang
vallen alle kinderopvangvoorzieningen, zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties,
gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).
Deze voorzieningen staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De
toezichthouders kinderopvang van de GGD Gelderland-Zuid voeren de inspecties op de opvanglocaties uit
en brengen van elke locatie een rapport uit. De gemeente heeft een handhavende taak.
Aan de Inspectie van het Onderwijs moet jaarlijks een verslag worden uitgebracht. Dit verslag wordt
gebruikt als toezichtinformatie en voor het leveren van beleidsinformatie aan het Rijk. Het jaarverslag is
gebaseerd op de inspectierapporten van de GGD Gelderland-Zuid en op het gevoerde handhavingsbeleid
van de gemeente.
Inspecties 2018
De Wet kinderopvang schrijft voor dat alle kinderopvanglocaties jaarlijks minimaal eenmaal geïnspecteerd
moeten worden door de toezichthouders van de GGD. Alleen voor de gastouders geldt een steekproef van
minimaal vijf procent van het aantal geregistreerde gastouders.
In de gemeente Beuningen waren er in 2018 geregistreerd (peildatum 31 december 2018):
- 15 Kinderdagverblijven, inclusief 7 locaties voor peuteropvang
- 10 locaties voor buitenschoolse opvang
- 3 gastouderbureaus
- 45 gastouders
In Beuningen zijn in 2018 alle wettelijk verplichte inspecties uitgevoerd bij de opvanglocaties.
De tekortkomingen die in 2018 geconstateerd zijn, zijn met name van administratieve aard of tekortkomingen
in werkwijzen. Deze zijn allemaal opgelost.
In totaal zijn er in 2018 7 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van 7 inspectierapporten met
handhavingsadvies. Hiermee is 100% van de rapporten met handhavingsadvies opgepakt.

Van de 14 nieuwe aanvragen voor registratie die de gemeente ontving, zijn er 11 tijdig afgehandeld. De
aanvragen die niet tijdig zijn afgehandeld, ontvingen wij in de vakantieperiode van de betreffende
medewerker. Hierdoor zijn de aanvragen later naar de toezichthouders van de GGD gestuurd en is in de
afhandeltermijn vertraging ontstaan.
Beoogd effect
Als uw college akkoord gaat met de inhoud van het Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2018, wordt
voldaan aan de wettelijke verplichting een jaarverslag kinderopvang op te stellen volgens de Wet
Kinderopvang.
Argumenten

1. 1.1 De Wet Kinderopvang vereist de opstellen van een gemeentelijk jaarverslag
Met de opstelling van een Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang wordt voldaan aan de wettelijke
verplichting volgens de Wet Kinderopvang. Het jaarverslag is een weergave van de uitgevoerde toezicht
en handhaving in het kader van de Wet Kinderopvang in het jaar 2018.
Kanttekeningen
nvt
Financiën
Voor inspecties kinderopvang was in 2018 €52.694,- begroot. In totaal is er €67.116,50,- besteed aan
inspecties in 2018. Hiermee is het budget met €14.152,50,- overschreden. Dit zijn 153,8 inspectie-uren á €92,per uur. De inzet van deze uren is vooraf moeilijk in te schatten. Hiervoor kunnen namelijk meerdere
oorzaken zijn. Bijvoorbeeld een aanvraag voor registratie, er kan meer tijd nodig zijn voor een onderzoek of
meer nadere onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. Overigens is een toename van inspectiekosten geen
reden om niet te handhaven.
Tijdspad
Na uw besluit wordt het jaarverslag verzonden aan de Inspectie voor het Onderwijs. Volgens de regelgeving
moet de jaarverantwoording voor 1 juli 2019 door u worden vastgesteld en verzonden zijn aan de Inspectie
van het Onderwijs.
Duurzaamheid
nvt
Communicatie
De gegevens voor het jaarverslag worden aangeleverd via het Internet Schooldossier van de Inspectie van het
Onderwijs. Het Gemeentelijk jaarverslag wordt digitaal via deze website verstuurd naar de Inspectie van het
Onderwijs. De gemeenteraad ontvangt het jaarverslag ter informatie via risem.
Evaluatie
nvt
Bijlagen
1. Toezichtinformatie kinderopvang Beuningen in 2018 AT19001240.
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Besluit d.d. 11/06/2019
Akkoord
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