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Inleiding 
Onder kinderopvang vallen de volgende voorzieningen: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus 
en gastouders. Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving 
van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de 
Inspectie van het Onderwijs over de uitvoering van haar wettelijke taken in de kinderopvang. De Inspectie van het 
Onderwijs is door de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) aangewezen om interbestuurlijk toezicht te 
houden op de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving in de 
kinderopvang uitvoeren. De verantwoording van gemeenten richting de Inspectie van het Onderwijs vindt plaats via de 
jaarverantwoording. Deze moet uiterlijk 1 juli 2022 worden ingediend en betreft het verslag van het voorgaande jaar. 
Volgens de Wet kinderopvang is bepaald dat gemeenten wettelijke toezichttaken hebben voor kinderopvang. De 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor:  

  het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang; 
  het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van nieuwe voorzieningen; 
  het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder; 
  handhavend optreden. 

Het doel van de Inspectie van het Onderwijs is om de prestaties van gemeenten te bevorderen en zo de kwaliteit van de 
kinderopvang verder te helpen verbeteren. 
 
   
 
Kernboodschap 
Het gaat goed. De kinderopvang in Oudewater voldoet aan de daarvoor gestelde regelgeving. Waar nodig zijn 
verbeteringen doorgevoerd.  
 
Het jaar 2021 was opnieuw een uitzonderlijk jaar vanwege de beperkende coronamaatregelen en knelpunten in de 
capaciteit bij de GGD. Twee keer was er een periode van sluiting van kinderopvangvoorzieningen. Kinderdagverblijven 



waren aan het begin van het jaar 2021 tot 8 februari gesloten en buitenschoolse opvanglocaties bleven dicht tot 19 april 
en sloten vanaf 21 december opnieuw voor drie weken. Toch is het de inspecteurs van de GGD gelukt alle 
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties te inspecteren in 2021. 
 
Ook de kinderopvangvoorzieningen hadden te maken met grote onzekerheden en capaciteitsproblemen door ziekte en 
quarantaineverplichtingen van medewerkers. Hierdoor was het, ondanks de enorme inspanningen die zij leverden, soms 
moeilijk om te voldoen aan bijvoorbeeld de vaste-gezichtencriteria en de beroepskracht-kindratio. Wel is altijd benadrukt 
dat de veiligheid van de kinderen te allen tijde geborgd moest zijn.   
 
Gedurende het jaar is door de gemeente steeds intensief contact gehouden met de inspecteurs van de GGD en de 
locatiemanagers van kinderopvangvoorzieningen. Dit werd erg gewaardeerd. De locatiemanagers wisten de gemeente 
goed te vinden wanneer zij vragen hadden of tegen bijzondere situaties aanliepen. De lijnen tussen zowel de GGD, als de 
locatiemanagers en de gemeente waren erg kort en verliepen prettig. 
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Vervolg 
De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 van de gemeente Oudewater is onderdeel van een risico-analyse van de 
Inspectie van het Onderwijs. Na afronding van de risico-analyse ontvangt de gemeente een brief of wordt er bij vragen 
contact opgenomen. 
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Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 gemeente Oudewater, geregistreerd onder nummer D/22/062664 


