COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Jaarverslag Kinderopvang 2017
Te besluiten om
1. Het jaarverslag Kinderopvang 2017 vast te stellen.
2. Het jaarverslag 2017 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs door
te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”.
3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2017 door een
raadsinformatiebrief.
Inleiding
Jaarverslag Kinderopvang 2017
Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag
Kinderopvang op over het voorafgaande jaar. Hierin staat in hoeverre de gemeente de
toezichts- en handhavingstaak heeft verricht (art. 1.67 Wet kinderopvang). Het verslag wordt
beschikbaar gesteld aan de Inspectie van het Onderwijs, verantwoordelijk voor het
tweedelijns toezicht. De gemeenteraad krijgt een afschrift via een raadsinformatiebrief.
Net als voorgaande jaren wordt het jaarverslag digitaal gegenereerd door DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs), door de gemeente gecontroleerd en zonodig toegelicht en vervolgens
beschikbaar gesteld aan de Inspectie van het Onderwijs. Tevens kan de gemeente kiezen
om toestemming te geven voor publicatie op “waarstaatjegemeente.nl”.
Beoogd effect
Jaarverslag 2017
Met het jaarverslag wordt voldaan aan de wettelijke verplichting en maakt het College
inzichtelijk hoe de gemeentelijke taken m.b.t. inspecteren, registreren en handhaven zijn
uitgevoerd.
Uit het rapport in de bijlage blijkt dat de gemeente Krimpen aan den IJssel aan alle
voorwaarden heeft voldaan.
Bij 5 van de 20 geconstateerde overtredingen is geen handhavingsactie ingezet, maar
beredeneerd niet gehandhaafd. Het betroffen overtredingen met de prioriteit laag volgens het
handhavingsbeleid. De motivatie om niet te handhaven was bijvoorbeeld omdat de
overtreding al was opgeheven voordat het rapport bij de gemeente binnen was gekomen.
Ook betrof het een enkele keer een oudercommissie die er, ondanks inspanningen, niet is.
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Alle wijzigingen in de registraties van gastouders en locaties kinderopvang zijn in 2017
verwerkt in het LRKP.
Behoud status
In 2012 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel, na een intensief onderzoek door de
Inspectie van het Onderwijs, de “Status A” gekregen v.w.b. toezicht en handhaving op de
kinderopvang. “Status A” geeft aan dat de gemeente voldoet aan de wettelijke taken.
Aangezien het jaarverslag 2017 aangeeft dat de gemeente in 2017 heeft voldaan aan die
taken, zal dit voor de Inspectie geen aanleiding zijn om verder te inspecteren en zal de “Astatus” behouden blijven.

“Waar staat je Gemeente”
De gemeente kan toestemming geven voor publicatie van het jaarverslag via de site
“www.waarstaatjegemeente.nl”. Daar de gemeente Krimpen aan den IJssel een open en
transparante communicatie beoogt, sluit de publicatie op deze site hier op aan.
Argumenten
Voldaan aan de eis
Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in 2017 voldaan aan de wettelijke eis doordat alle
locaties van kinderopvang (dagopvang én bso), peuterspeelzalen en het gastouderbureau
door de GGD zijn geïnspecteerd. Daarnaast is voldaan aan de minimale aantallen inspecties
voor gastouders (minimaal 5%). Tevens zijn nieuwe voorzieningen tijdig geïnspecteerd en
geregistreerd.
Handhaving
Op de reguliere inspecties, die in de loop van 2017 bij alle locaties hebben plaatsgevonden,
zijn er enkele handhavingsadviezen van de GGD aan de gemeente afgegeven. De locaties
waar een handhavingsadvies over was afgegeven, hebben van de gemeente een aanwijzing
ontvangen. Het betroffen meestal een overtredingen met prioriteit “laag”. Op 5 van de 20
overtredingen is gemotiveerd niet gehandhaafd.
Door handhavend op te treden heeft de gemeente voldaan aan de wettelijke eis.
Kanttekeningen
Geen
Financiën
Niet van toepassing.
Communicatie
Toezichtinformatie Kinderopvang 2017 via Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad
Na vaststelling dient het jaarverslag ter informatie, via een Raadsinformatiebrief, te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Uitvoering
De Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2017 beschikbaar stellen voor
de Inspectie van het Onderwijs door plaatsing op “waarstaatjegemeente.nl”.
Bijlagen
- Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2017
- Raadsinformatiebrief
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