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Onderwerp
Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017

Steenbergen; 3 juli 2018

Aan de Raad,
1. Inleiding
Via deze raadsmededeling informeren wij u over het Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017.
In de Wet Kinderopvang die vanaf 2005 van kracht is, is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks worden gemeenten 
geïnspecteerd of zij hun taken in dit kader naar tevredenheid uitvoeren. De Inspectie van het Onderwijs is 
de organisatie die het onderzoek uitvoert. In het Jaarverslag staat omschreven hoe de gemeente haar 
toezicht- en handhavingstaken over 2017 heeft uitgevoerd. Het Jaarverslag met toelichting treft u in de 
bijlage aan.

2. Achtergrond
2.1. Gemeentelijke taken Wet Kinderopvang
De gemeente heeft in het kader van de Wet Kinderopvang de volgende taken:
* Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang
In dit landelijk register zijn alle voorzieningen voor kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse die 
voldoen aan de wettelijke eisen geregistreerd. Als voorzieningen niet geregistreerd zijn komen ouders, 
die daar recht op hebben, niet in aanmerking voor een Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
De Belastingdienst raadpleegt steeds het Landelijk Register om na te gaan welke voorzieningen aan de 
wettelijke eisen voldoen.

* Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in 
Steenbergen. De GGD West-Brabant is de instantie die de jaarlijkse inspecties bij de 
opvangvoorzieningen uitvoert. Op basis van het advies van de GGD kan de gemeente al dan niet 
besluiten om tot handhaving over te gaan. De Inspectie van het Onderwijs oefent het tweedelijnstoezicht 
uit. Hiervoor dienen gemeenten jaarlijks het Jaarverslag Wet Kinderopvang aan te leveren.

3. Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017
Het Jaarverslag wordt tot stand gebracht vanuit het Landelijk Register Kinderopvang en de verwerkings- 
en handhavingsacties die daarin opgenomen zijn. De bevindingen worden in een rapport met procentuele 
scores uitgewerkt.
Gemeenten kunnen op dit rapport een toelichting geven. Na vaststelling door ons college wordt het 
rapport met toelichting digitaal verstuurd naar www.waarstaatieqemeente.nl en eveneens op deze 
website gepubliceerd.



4. Concluderend
Wat betreft het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in Steenbergen mag 
geconcludeerd worden dat dit goed op orde is. De gemeente voert haar taken accuraat uit waarmee wordt 
gewaarborgd dat de kinderopvangvoorzieningen in Steenbergen zich op een verantwoord 
kwaliteitsniveau bevinden.

5. Middelen
De middelen voor toezicht en handhaving bedroegen over 2017 C 25.281Deze middelen maken 
onderdeel uit van de totale kosten voor de GGD, in de gemeentelijke begroting opgenomen onder de post 
Volksgezondheid.
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