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Inleiding 
Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht geworden. De wet regelt in hoofdzaak de 
tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en het waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvang De 
wet bevat een beperkt aantal kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Het toezicht op de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De feitelijke toezichtwerkzaamheden worden in 
opdracht van de gemeente verricht door de GGD (is bij wet bepaald). Het tweedelijnstoezicht op de Wet 
kinderopvang wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. 

Op grond van artikel 67 van de Wet kinderopvang stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een 
jaarverslag op (met hulp van DUO). Bijgevoegd treft u de toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014 aan. 

Doel 
Uw raad te informeren (gelet op artikel 67, eerste lid, van de Wet Kinderopvang) over de toezichtinformatie 
Kinderopvang Roosendaal 2014. 

Informatie 
De bijgesloten toezichtinformatie kinderopvang Roosendaal 2014 is vooraf ingevuld door Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP), Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) Handhaven en GIR 
Inspecteren en ter controle aangeboden aan team Ruimtelijke Ontwikkeling middels de website 
www.waarstaatieqemeente.nl. Daarnaast zijn controlelijsten ter beschikking gesteld. 

De vooraf ingevulde tellingen konden niet worden aangepast, wel was er ruimte voor een toelichting. 
Bedoelde toelichting is terug te lezen onder de betreffende grafieken. 

Vervolg 
De toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014 zal worden toegezonden aan de Inspectie van 
het Onderwijs. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethouder Zorg en Welzijn, 

H. Polderman 



' 'oezichtinformatie Kinderopvang Roosendaa 
2014 
Introductie 
De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse 
Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorziening Gastouders 
(VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. 
Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. 

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het LRXP, GIR I en 
GIRH met uitzondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit rapport bevat 
de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang. 

Registervoering LRKP 
Volgens de gemeente is het LRXP in verslagjaar 2014 juist, volledig en actueel geweest. 

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

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%) 
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Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het aandeel 
tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een gemeente zijn geregeld. 
De gemeente heeft 33 aanvragen ontvangen waarvan er 33 tijdig afgehandeld zijn. 

Toelichting gemeente: n.v.t. 



Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (%) 
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• Ge'insp«cteeKie locaties 

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De 
GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie moet jaarlijks 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 48 van de 49 locaties geïnspecteerd. 

Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%) 
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien van 
nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate waarin de gemeenten alle 
nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 22 van de 22 nieuwe VGO-locaties 
geïnspecteerd. 



Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 
Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%) 
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien van 
bestaande VGO-locaties wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande 
bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente heeft minimaal 8 VGO-locaties te inspecteren en heeft 
er 9 geïnspecteerd. 

Toelichting gemeente: Bij 1 kinderdagverblijf heeft geen onderzoek na registratie plaatsgevonden 
aangezien er nog geen kinderen worden opgevangen. 

Handhaving 
Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen (%) 
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Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van een 
tekortkoming is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in hoeverre de 
gemeente bij iedere overtreding handhaaft. De gemeente heeft 16 handhavingstrajecten ingezet van 
de 16 rapporten met handhavingsadvies. 

Toelichting gemeente: n.v.t. 



Tekortkomingen zonder handhavingsactie 
Tabel 1: Tekortkomingen zonder handhavingsactie (aantal) 

Tekortkomineen zonder handhavinsstraiect 
Roosendaal 0 

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen 
zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde overtreding betreft op 
een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt gehandhaafd loopt de gemeente 
het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht voldoet. 

Toelich ting gemeen te: n.v.t. 

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

Publicatiedatum: 


