
Toelichting bij rapport: 
Toezichtinformatie Kinderopvang Steenbergen 2015 

1. Vooraf 
Het rapport met de cijfers over toezicht en handhaving van de Wet Kinderopvang 2015 vindt u achter 
deze toelichting. Het rapport wordt geplaatst om www.waarstaatiegemeente.nl 

2. Toelichting op de onderdelen van het rapport 
Onderstaand treft u een toelichting aan op de resultaten die in het rapport zijn benoemd. 

1. Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) 
Grafiek 1 Tijdig afgehandelde aanvragen (96) 
De gemeente is wettelijk verplicht om aanvragen binnen 10 weken af te ronden en een beschikking 
te verstrekken of de aanvraag af te wijzen. De gemeente heeft in 2015 alle aanvragen tijdig 
afgerond. 

2. Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 
Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (96) 
Iedere locatie dient jaarlijks geïnspecteerd te worden. 
In het rapport wordt gesteld dat ervan de 23 voorzieningen in Steenbergen, er 3 niet zijn 
geïnspecteerd. Dit zouden PSZ/KDV Pipi, KDV Kibeo en PSZ/KDV Puk op het Podium zijn. Dit is niet 
juist. PSZ Pipi is op 16 januari 2015 geïnspecteerd (inspectierapport ID145200), Puk op het Podium 
(toen genoemd Buiten de Veste) is op 13 april 2015 geïnspecteerd (inspectierapport ID156369). 
Verder in het jaar zijn beide voorzieningen omgevormd tot kinderdagverblijf. Omdat de 
voorzieningen al in 2015 waren en voldoen aan de wettelijke vereisten, zou nogmaals inspecteren 
alleen vanwege omvorming tot kinderopvang, geen efficiënte inzet van de beperkte middelen 
betekenen. 
KDV Kibeo is niet geïnspecteerd omdat de voorziening nog niet is geopend. Reden hiervan is dat de 
vergunningprocedure nog loop. 

3. Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 
Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (96) 
De grafiek zegt iets over de mate waarin de gemeente nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang 
heeft laten inspecteren. 
De gemeente Steenbergen heeft 6 van de 6 nieuwe locaties geïnspecteerd. 

4. Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 
Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (96) 
De wettelijke norm is dat tenminste 596 van het bestaande bestand aan gastouders jaarlijks 
geïnspecteerd moet worden. 
De gemeente Steenbergen hoeft minimaal 2 voorzieningen voor gastouderopvang te inspecteren 
maar heeft er 3 geïnspecteerd. 

5. Handhaving 
Grafiek 5: Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsacties (96) 
Gemeenten moeten handhaven als er tekortkomingen worden gesignaleerd. 
De gemeente Steenbergen heeft van de 9 handhavingstrajecten op 8 trajecten handhavingsacties 
ingezet. Reden hiervan is dat bij één voorziening voor gastouderopvang de oudercommissie ontbrak. 
Het gaat om een kleinschalig gastouderbureau. Op dit item is niet gehandhaafd omdat de houder 
aantoonbare inspanningen heeft verricht om tot een oudercommissie te komen. 



6. Handhavingsacties op tekortkomingen 
Tabel la: Totaal aantal tekortkomingen (aantal) 

2015 
Totaal tekortkomingen 27 

Tabel lb: Ingezet actietype op tekortkomingen (96) 
Opgemerkt wordt dat het percentage van 22,296 bij 'geen actie vastgelegd' een vertekend beeld 
geeft. Het gaat hier om het ontbreken van de oudercommissie. Feitelijk is het 1 tekortkoming. Hier 
worden echter wel 6 items van het onderdeel Oudercommissie in de berekening meegenomen. 
Nu lijkt het een hoog percentage in relatie tot 1 tekortkoming zijnde het ontbreken van een 
Oudercommissie. 
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Toezichtinformatie Kinderopvang Steenbergen in 
2015 

Introductie 

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverbl i jven (KDV), Buiten

schoolse Opvang (BSO), Gastouderbureaus (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorziening 

Gastouderopvang (VGO). Gemeenten zijn verantwoordel i jk voor het toezicht op de kwaliteit 

van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handha

ven. 

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ont leend aan de databases van het Lande

lijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), Gemeenschappeli jke Inspect ieruim

te Inspecteren (GIR I ) en Gemeenschappeli jke Inspect ieruimte Handhaven (GIR H) met uit

zondering van de toel ichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit rapport bevat de be

langri jkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang. 

Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) 

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (0Zo) 
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Gemeenten zijn wette l i jk verpl icht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het 

aandeel t i jd ig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een ge

meente zijn geregeld. De gemeente heeft 15 aanvragen ontvangen waarvan er 15 t i jd ig af

gehandeld zi jn. 

Toelichting gemeente: 
Geen opmerkingen. De gemeente heeft de aanvragen voor 100

o

Zo binnen de wettelijke ter

mijn afgehandeld. 

http:ZZwaarstaatjegemeente.nl7jiveZJiveR^^ 13-6-2016 
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Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (0Zo) 
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Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de ge

meente. De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie 

moet jaar l i jks worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie dient binnen 3 maanden 

een onderzoek plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de gemeente erin is 

geslaagd om alle locaties te laten inspecteren. De GGD heeft 20 van de 23 locaties geïn

specteerd. 

Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

Grafiek 3; Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (0Zo) 
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstell ing ten aanzien 

van nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate waarin de ge

meenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 6 van de 6 

nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd. 

http^/waarstaatjegemeente.nl/jive/ŵ 13-6-2016 
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Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (
0

Zo) 
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstel l ing ten aanzien 

van bestaande VGO-locaties word t gehaald. De wettel i jke norm is dat tenminste 5Vo van 

het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente heeft minimaal 2 VGO-locaties 

te inspecteren en heeft er 3 geïnspecteerd. 

Toelichting gemeente: 
De rapportage stelt dat er van de 23 voorzieningen in Steenbergen er 20 zijn geïnspec

teerd. In de controlelijst wordt aangegeven dat de voorzieningen PSZ/KDV Pi pi, KDV Kibeo 
en PSZ/KDV Puk op het Podium in 2015 niet geïnspecteerd zouden zijn. PSZ Pipi is op 16 
januari 2015 geïnspecteerd (Inspectierapport ID145200), PSZ Puk op het Podium (toen ge

noemd Buiten de Veste) is op 13 april 2015 geïnspecteerd (Inspectierapport ID 156369). 
Verder in het jaar zijn beide voorzieningen omgevormd tot kinderdagverblijf. Omdat de 
voorzieningen al geïnspecteerd waren en voldoen aan de eisen, zou nogmaals inspecteren 
alleen vanwege omvorming tot de naam kinderdagverblijf, geen efficiënte inzet van de be

perkte financiën betekenen. KDV Kibeo heeft na aanvraag registratie nog geen onderzoek 
na registratie gehad omdat het kinderdagverblijf nog niet geopend is (de vergunningspro

cedure loopt nog). 

Handhaving 

Grafiek 5: Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsadvies (
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http://waarstaatjegemeente.n1/j ive/JiveReportContents.ashx?p înt==t̂ ue&workspaceGui... 13 -6-2016 
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Gemeenten moeten handhaven als zij tekor tkomingen signaleren, Een voorbeeld van een 

tekor tkoming is als een leidster niet de ju iste diploma's heeft. De indicator geeft aan in 

hoeverre de gemeente bij iedere tekor tkoming handhaaft. De gemeente heeft 8 handha

vingstrajecten ingezet van de 9 rapporten met handhavingsadvies. 

Toelichting gemeente: 
Van de 9 handhavingstrajecten zijn 8 handhavingsacties ingezet. Bij één voorziening voor 
Gastouderopvang gaat het om het ontbreken van een Oudercommissie. Het gaat om een 
kleinschalig gastouderbureau. Op dit item is niet gehandhaafd omdat de houder aantoonba
re inspanningen heeft verricht om tot een oudercommissie te komen. Bij volgende inspec
ties wordt dit item steeds meegenomen. 

http://waarstaatjegemeente.nl/jive/JiveReport 13-6-2016 
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Handhavingsacties op tekortkomingen 

Tabel la: Totaal aantal tekortkomingen (aantal) 

2015 

Totaal tekortkomingen 27 

Tabel 1b: Ingezet actietype op tekortkomingen (0Zo) 

Steenbergen ^ 5 . 0 0 0 inwoners Noord-Brabant Nederland 

handhavingsactie 70,4 42,1 

gemotiveerd niet handhaven 7,4 63,2 

geen actie vastgelegd 22,2 0,0 

Als er een tekor tkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen 

redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde te 

kortkoming betreft op een locatie die inmiddels fail l iet is. Als er zonder reden niet wordt ge
handhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht 

voldoet. 

Toelichting gemeente: 
Gemotiveerd is niet gehandhaafd op het onderdeel Oudercommissie bij 3 voorzieningen 
omdat houder aantoonbare inspanningen heeft verricht om dit item op orde te krijgen. Uit 
een volgende inspectie in het kader van Nader Onderzoek blijkt dat 2 voorzieningen aan 
alle vereisten voldoen. Het percentage van 22.20Zo bij "Geen actie vastgelegd" geeft een 
vertekend beeld omdat het alleen over de Oudercommissie gaat maar er wel 6 items van 
dit onderdeel in de berekening worden meegenomen. Nu lijkt het percentage hoog in relatie 
tot 1 tekortkoming zijnde het ontbreken van een Oudercommissie. 

http:77waarstaatjegemeente.nl7jive7JiveReport̂  13-6-2016 
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Bijlage 

Steenbergen 

Aanvragen 15 

Tijdig afgehandelde aanvragen 15 

Te inspecteren locaties 23 

Geïnspecteerde locaties 20 

Te inspecteren VGO-locaties nieuw 6 

Geïnspecteerde locaties VGO nieuw 6 

Te inspecteren VGO-locaties bestaand 2 

Geïnspecteerde locaties VGO bestaand 3 

Rapporten met handhavingsadvies 9 

Ingezette handhavingstrajecten 8 

Totaal tekortkomingen 27 

Tekortkomingen met handhavingsactie 19 

Tekortkomingen met gemotiveerd niet handhaven 2 

Tekortkomingen met geen actie vastgelegd 6 

Bronnen 
De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de 

gemeente Steenbergen. 
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