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Van het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder C. van Poppel

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Weth. C. van Poppel, C. van Hoek

Ondenruerp: Toezichti nform atie Ki ndero pva ng Roosenda al 20 1 6

Bijlage: ToezichtinformatieKinderopvangRoosendaal20l6

lnleiding
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 lnspectie 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 Roosendaal20l6 aan.

Doel
Uw raad te informeren (gelet op artikel 67, eerste lid, van de Wet Kinderopvang) over de toezichtinformatie
Kinderopvang Roosendaal 201 6.

lnformatie
De bijgesloten toezichtinformatie kinderopvang Roosendaal20l6 is vooraf ingevuld door Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP), Gemeenschappelijke lnspectie Ruimte (GlR) Handhaven en GIR
lnspecteren en ter controle aangeboden aan team Ruimtelijke Ontwikkeling middels de website
www.waarstaatiesemeente.nl. Daarnaast zijn controlelijsten ter beschikking gesteld.

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

Vervolg
De toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2016 is op 24 mei 2017 toegezonden aan de
lnspectie van het Onderwijs (wettelijke termijn is 1 juli 2017)

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal
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