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Gemeente

o()sen daal Raadsmededeling

Datum: 1 juni2016 Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Weth. H. Polderman, C. van Hoek

Ondenarerp : Toezichti nform atie Kindero pva ng Roosenda al 2O1 5

Bijlage: Toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal2OlS

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 Roosendaal 2015 aan.

Doel
Uw raad te informeren (gelet op artikel 67, eerste lid, van de Wet Kinderopvang) over de toezichtinformatie
Kinderopvang Roosendaal 201 5.

lnformatie
De bijgesloten toezichtinformatie kinderopvang Roosendaal20lS 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.waarstaatieoemeente.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 Roosendaal2015 zal voor 1 juli 2016 (wettelijke termijn) worden
toegezonden aan de lnspectie van het Onderuvijs.

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

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

H. Polderman l/
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Toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal in

2015

Introductie

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buiten-

schoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorziening

Gastouderopvang (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit

van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handha-

ven.

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het Lande-

lijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), Gemeenschappelijke Inspectieruim-

te Inspecteren (GIR I) en Gemeenschappelijke Inspectieruimte Handhaven (GIR H) met uit-

zondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit rapport bevat de be-

langrijkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang.

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

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvraÇen (o/o)
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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 ge-

meente zijn geregeld, De gemeente heeft 65 aanvragen ontvangen waarvan er 65 tijdig af-

gehandeld zijn.

Toelichting gemeente

'1 1 < a^1 d
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UitvoerinE inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ)

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (o/o)
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Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de ge-

meente. De GGD voert inspecties uit en rappofteert 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 76 van de 77 locaties geïn-

specteerd.

Uitvoering inspecties (VGO nieuw)

Grafiek 3: Gei'nspecteerde locaties (VGO nieuw) (o/o)
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Het percentage geinspecteerde 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 ge-

meenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 30 van de 30

nieuwe VGO-locaties geinspecteerd.

li
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Uitvoering inspecties (VGO bestaand)

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (o/o)
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norm = 5olo

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 5olo vân

het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente heeft minimaal 8 VGO-locaties

te inspecteren en heeft er 22 geTnspecteerd.

Toelichting gemeente:

De bij grafiek 2 bedoelde locatie betreft 1 BSO die nog niet gestart was in 2015. Onderzoek

na registratie derhalve uitgesteld tot 25 februari 2016.

Handhaving

Grafiek 5 : Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsadvies (o/o)
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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 tekortkoming handhaaft. De gemeente heeft 22 handha-

vingstrajecten ingezet van de 22 rapporten met handhavingsadvies.

Toelichting gemeente
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Handhavingsacties op tekortkomingen

Tabel 7a: Totaal aantal tekortkomingen (aantal)

2015

Totaal tekortkomingen 59

Tabel 1b: Ingezet actietype op tekortkomingen (o/o)

Roosendaal s0.000 - 100.000

inwoners

Noord-

Brabant

Nederland

ha ndhavingsactie 64,4 72,r 76,0 73,4

gemotiveerd niet

handhaven
35,6 18,3 !8,7 18,8

geen actie vastgelegd 0,0 10,8 7,5 9,7

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

redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde te-
kortkoming betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt ge-

handhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht

voldoet.

Toe I ichti n g ge mee nte : i n va I id i n viteCode



r uu¿lullLlllrul rll4lls l\llr\lgl LrP v 6ll¡Ë r\uvùçllLra.a.l [t /,w L J ya.é,.J.L4 J va.LL J

Bijlage

Bronnen

De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de

gemeente Roosendaal.

Copyright: VNG - Waarstaatjegemeente.nl

Roosendaal

Aanvragen 65

Tijdig afgehandelde aanvragen 65

Te inspecteren locaties 77

Geinspecteerde locaties 76

Te inspecteren VGO-locaties nieuw 30

Geïnspecteerde locaties VGO nieuw 30

Te inspecteren VGO-locaties bestaand I
Geinspecteerde locaties VGO bestaand 22

Rappoften met handhavingsadvies 22

In gezette handhavi n gstrajecten 22

Totaal tekortkomingen 59

Tekortkomingen met handhavingsactie 38

Tekortkomingen met gemotiveerd niet handhaven 2L

Tekortkomingen met geen actie vastgelegd 0
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