
Toelichting bij rapport: 

Toezichtinformatie Kinderopvang Steenbergen 2017 

 

A. Vooraf 

Het rapport met de cijfers over toezicht en handhaving van de Wet Kinderopvang 2017 vindt u achter 

deze toelichting.  Het rapport wordt geplaatst om www.waarstaatjegemeente.nl 

 

 

B. Toelichting op de onderdelen van het rapport 

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

 

1. Criterium registervoering  

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is over het verslagjaar 2017 volledig en 

actueel geweest.  

 

2. Criterium Tijdig Afgehandeld aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) 

Grafiek 1 Tijdig afgehandelde aanvragen (80%) 

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 2017 vijf aanvragen ontvangen en 

deze op een na tijdig afgerond. De aanvraag die niet tijdig afgehandeld blijkt gaat om de aanvraag 

voor registratie van kinderdagverblijf Zo in de Watertoren.  De aanvraag is op 19 juni 2017 

ontvangen. Het inspectierapport van de GGD is ontvangen op 30 augustus 2017. Op die datum is 

vervolgens ook de beschikking afgegeven. De gehele afhandeling had op 28 augustus 2017 rond 

moeten zijn. Door de latere ontvangst  van het inspectierapport is de aanvraag twee dagen te laat 

afgehandeld. 

 

3. Criterium Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 

A. Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB, PSZ  

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (90%) 

Iedere locatie dient jaarlijks geïnspecteerd te worden. In het rapport wordt gesteld dat er van de 20 

voorzieningen in Steenbergen, 18 zijn geïnspecteerd. In het Landelijk Register over het jaar 2017 

staan voor Steenbergen echter 19 voorzieningen (kinderopvang en buitenschoolse opvang) als 

geregistreerd aangegeven. Het kan zijn dat het aantal van 20 voorzieningen aan de locatie van 

Kinderopvang Mamaloe ligt die op 11 juni 2018 een aanvraag voor buitenschoolse opvang heeft 

ingediend. Deze voorzieningen is echter nog niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 

en kan niet meetellen voor 2017.  

Van de 19 voorzieningen is er 1 niet geïnspecteerd door de GGD. De GGD heeft de gemeente 

geïnformeerd over het feit dat 1 voorziening (BSO Groen van Prinsterer) per abuis niet is 

geïnspecteerd. Deze voorziening is begin 2018 alsnog geïnspecteerd.  

 

B. Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (100%) 

De grafiek zegt iets over de mate waarin de gemeente nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang 

heeft laten inspecteren. De gemeente Steenbergen heeft 4 van de 4 nieuwe locaties  geïnspecteerd.  

 

C. Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (51,9%) 

De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande bestand aan gastouders jaarlijks 

geïnspecteerd moet worden. Op basis van die norm moet Steenbergen in 2017 minimaal 1 

voorziening voor gastouderopvang inspecteren. Steenbergen heeft er echter 14  geïnspecteerd. De 

wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande bestand aan gastouders jaarlijks 

geïnspecteerd moet worden. De gemeente Steenbergen heeft 21 voorzieningen voor 
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gastouderopvang. Hiervan zou dus slecht 1 voorziening geïnspecteerd moeten worden. De score van 

51,9% is dus geen slechte maar een erg goede score.  

Reden dat er meer gastouders zijn geïnspecteerd is dat er op basis van de offerte GGD 2017 voor de 

inspecties kinderopvang geld over was. Een overschot van het budget wordt niet teruggestort. Om 

die reden is er voor gekozen om extra inspecties bij gastouders uit te voeren.  Daardoor is de hoge 

score van 51,9% verklaarbaar.  

 

4. Criterium Handhaving 

A. Ingezette handhavingstrajecten bij rapporten met Advies handhaven. 

Grafiek 5: Handhavingstrajecten  n.a.v. handhavingsacties (100%) 

Gemeenten moeten handhaven als er tekortkomingen bij de geïnspecteerde voorzieningen worden 

gesignaleerd. De gemeente Steenbergen heeft 1 handhavingstraject ingezet naar aanleiding van  

1  inspectierapport met een handhavingsadvies.  

 

B. Handhavingsacties op overtredingen 

Tabel 1a: Totaal aantal overtredingen 
  2017 

Totaal  tekortkomingen  1 

 

Tabel 1b: Ingezet actietype op tekortkomingen (%).  

 Handhavingsactie   Beredeneerd niet handhaven Geen actie vastgelegd 

Steenbergen  100       0,0  0,0 

< 25.000 inwoners 77,7    15,1 10,2 

Noord-Brabant 86,9    13,7 2,5 

Nederland  83    12,0 7,1 

 

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen 

zijn om niet te handhaven. Deze indicator geeft aan hoe vaak de gemeente bij een overtreding(en) 

een handhavingsactie heeft ingezet. Steenbergen heeft 1 keer een handhavingsactie ingezet op 1 

overtreding uit een inspectierapport met een handhavingsadvies.  

Zoals uit de tabel blijkt scoort Steenbergen erg goed op het inzetten van handhavingsacties (100%) 

ten opzichten van andere vergelijkbare gemeenten, regionaal en landelijk.  

 

B. Handhavingsacties op overtredingen. 

Tabel 1a: Totaal aantal tekortkomingen (aantal) 

 
  2016 

Totaal  tekortkomingen  81 

 

Tabel 1b: Ingezet actietype op overtredingen(100%) 

 Handhavingsactie  Gemotiveerd niet handhaven Geen actie vastgelegd 

Steenbergen  100,0 0,0 0,0 

< 25.000 inwoners 77,7 15,1 10,2 

Noord-Brabant 86,9 13,7 2,5 

Nederland  83,0 12,0 7,1 

 

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen 

zijn om niet te handhaven. Deze indicator geeft aan hoe vaak de gemeente bij een overtreding(en) 

en een inspectierapport met een handhavingsadvies een actie heeft ingezet.  

Steenbergen heeft 1 keer een handhavingsactie ingezet naar aanleiding van 1 rapport met een 

handhavingsadvies.  

 


