Toelichting
Jaarverslag Wet Kinderopvang 2018

1. Inleiding
Voor u ligt de toelichting op het Jaarverslag Wet Kinderopvang 2018.
Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen:
- Kinderdagverblijven (KDV) ;
- Buitenschoolse opvang (BSO);
- Gastouderbureaus (GOB);
- Voorzieningen voor gastouderopvang (VGO);
Door de harmonisatie vanaf 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen overgezet naar
kinderdagverblijven.
2. Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een lijst met alle geregistreerde
kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Ook gastouders zijn in de lijst opgenomen. Het doel
van de lijst is ervoor zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang goed is. Ouders weten zo zeker
dat hun kinderen worden opgevangen in een omgeving die gezond en veilig is.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om het LRK op orde te houden. Dit betekent dat de
onderstaande handelingen gedaan moeten worden:
- aanmelden in het LRK van aanvragen voor een nieuwe exploitatie van kinderopvangvoorzieningen;
- schriftelijke bevestiging versturen aan de aanvrager;
- de GGD informeren dat bij de aanvrager een inspectie voor registratie uitgevoerd moet worden;
- registreren van de aanvrager bij een positieve inspectie van de GGD en versturen van een
Beschikking;
- al dan niet handhaven op basis van de jaarlijkse inspecties die bij de kinderopvangvoorvoorzieningen worden uitgevoerd;
- wijzigingen doorvoeren die kinderopvangvoorzieningen via wettelijke wijzigingsformulieren
melden.
3. Jaarverslag Wet Kinderopvang
Jaarlijks moeten gemeente een Jaarverslag Wet Kinderopvang indienen. De jaarverantwoording is
gebaseerd op de gegevens die gemeenten en GGD-en vastleggen in het LKR.
De Inspectie van het Onderwijs houdt op deze manier toezicht op de kwaliteit van de
kinderopvang.
Hierna ziet u hoe Steenbergen over 2018 het toezicht en de handhaving heeft uitgevoerd.



De onderdelen waar Steenbergen haar taken goed heeft verricht zijn aangegeven met een

1. Criterium registervoering

.



De gemeente heeft het Landelijk Register Kinderopvang over het verslagjaar 2018 juist, volledig
en actueel bijgehouden.

2. Criterium tijdig afgehandelde aanvragen



Steenbergen heeft in de periode 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 5 aanvragen ontvangen
waarvan er 5 tijdig zijn afgehandeld. Dit betekent dat 100% van de aanvragen tijdig is
afgehandeld.
Steenbergen voldoet hiermee 100%.

3. Criterium uitvoering inspecties



Verantwoordingsinformatie inspecties geregistreerde en nieuwe KDV,BSO en GOB
[KDV = kinderdagopvang / BSO= buitenschoolse opvang / GOB = gastouderbureau]

Het LRK geeft aan dat de GGD 20 van de 21 locaties heeft geïnspecteerd. Dat betekent dat 95,2%
van de voorzieningen is geïnspecteerd.
Als gemeentelijke reactie hierop is toegelicht dat er in 2018 inderdaad 20 locaties zijn geïnspecteerd op
basis van een jaarlijks onderzoek. Één voorziening is geïnspecteerd op basis van een onderzoek voor
registratie vanwege een wisseling van de houder. De 21 voorzieningen zijn in 2018 dus feitelijk allemaal
geïnspecteerd.

Verantwoordingsinformatie inspecties nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang



Steenbergen heeft 4 van de 4 aanvragen nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang
geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang is
geïnspecteerd.
Steenbergen voldoet hiermee 100%.

Verantwoordingsinformatie inspecties geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang



Tenminste 5% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang moet jaarlijks worden
geïnspecteerd. De gemeente 24 voorzieningen voor gastouderopvang. Er zou dus afgerond 1
voorziening geïnspecteerd moeten worden. Steenbergen heeft 2 gastouders geïnspecteerd.
Dat betekent dat 8,3% van de bestaande voorzieningen voor gastouderopvang is geïnspecteerd.
Als gemeentelijke reactie is aangegeven dat Steenbergen in 2018 meer voorzieningen voor gastouderopvang heeft geïnspecteerd
omdat zij dit belangrijk vindt. Voor de extra inspecties was bovendien ruimte in het budget.

4. Criterium handhaving



Verantwoordingsinformatie ingezette handhavingsacties bij rapporten met advies Handhaven .
Steenbergen heeft 5 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 5 inspectierapporten
met handhavingsacties. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies
door de gemeente is opgepakt.
Als gemeentelijke reactie is aangegeven dat het goed is om terug te zien dat onze gemeente voldoet aan
de wettelijke eisen.

Verantwoordingsinformatie handhavingsacties bij tekortkomingen

 
tot

Steenbergen heeft op de in totaal 17 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een
handhavingsadvies 5 keer een handhavingsactie ingezet, 12 keer beredeneerd niet gehandhaafd
en 0 keer geen handhavingsactie vastgelegd. Dit geeft een totaalscore van 100%.
Als gemeentelijke reactie is toegelicht dat op alle 17 tekortkomingen een handhavingsactie is uitgezet
via een brief met Aanwijzing * . Via deze brieven is aantoonbaar dat de handhavingsacties zijn
ingezet. De acties blijken bij verwerking in het LRK niet helemaal juist te zijn meegenomen.
* In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde
voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke
maatregelen door de houder binnen de gestelde termijn genomen dienen te worden. De duur
van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis.
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