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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Kinderopvang 

Contactpersoon : D. Bolle 

Tel.nr. : 8998 

E-mailadres : bolle.d@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Oudewater  

 

Kennisnemen van: 
 

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 

Inleiding: 
 

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang 
(BSO), Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Gemeenten zijn 
volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van  
kinderopvangvoorzieningen. De gemeente legt over de uitvoering van haar taken jaarlijks verantwoording af 
aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie). De Inspectie is door de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen om interbestuurlijk toezicht uit te 
oefenen op de manier waarop gemeenten invulling geven aan hun wettelijke taken op het gebied van 
toezicht en handhaving in de kinderopvang. 
 
De verantwoording van gemeenten richting de Inspectie vindt plaats via de jaarverantwoording. Deze moet 
uiterlijk 1 juli worden ingediend en betreft het verslag van het voorgaande jaar. 
 
De vier criteria die in de jaarverantwoording aan de orde komen, zijn gebaseerd op de vier wettelijke taken 
van gemeenten, namelijk: 
1. Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
2. De behandeling van aanvragen tot registratie. 
3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder. 



 

4. Handhaven of actie ondernemen om door de toezichthouder geconstateerde tekortkomingen op te 
lossen. 

Kernboodschap: 

 

In bijgevoegde Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 is te zien dat in de gemeente Oudewater in 2018 
geen opvallende of afwijkende handhavingen in de kinderopvang zijn geweest. Uit de cijfers blijkt dat er 4 
keer een handhavingsactie is ingezet, waarvan twee keer beredeneerd niet handhaven. Bij alle vier de 
handhavingsacties is er een aanwijzing met hersteltermijn gegeven, waarna binnen de hersteltermijn de 
tekortkoming is opgelost.  

Financiën 

 

-  

Vervolg: 
 

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 van de gemeente Oudewater is onderdeel van een risico-
analyse van de Inspectie. Na afronding van de risico-analyse ontvangt de gemeente een brief of wordt er bij 
vragen contact opgenomen.  

Bijlagen: 
 

19.010193  Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 Oudewater 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



From: Bolle, Danique <bolle.d>
Sent: dinsdag 7 mei 2019 9:26:37
To: Stadhuis
Cc:
Subject: Jaarverantwoording kinderopvang 2018 Oudewater inboeken in Corsa
Attachments: 20190425 - db - jaarverantwoording kinderopvang 2018 oudewater.pdf 

Dag collega’s, 

Willen jullie de jaarverantwoording kinderopvang 2018 van de Gemeente Oudewater inboeken in Corsa? 

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Danique Bolle

Beleidsadviseur Sociaal Domein

0348 42 89 98

06 25 72 37 64

Aanwezig ma, di en do

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Woerden?

Meld je dan aan voor  de nieuwsbrief via deze link http://eepurl.com/ggJOnD







 
 
Onderstaand overzicht geeft (in percentages) weer in welke mate de gemeente handhavingsacties heeft ingezet.
 

Ingezette handhavingsactie op het totale aantal tekortkomingen:

 Oudewater 2018
Percentage tekortkomingen waarop een handhavingsactie is ingezet  100%

Percentage tekortkomingen waarop beredeneerd niet is gehandhaafd  50%

Percentage tekortkomingen waarvoor geen handhavingsactie is vastgelegd  0%

Totaal 150%*

 *Omdat in de praktijk soms meerdere soorten acties worden vastgelegd op dezelfde tekortkoming, kan het voorkomen dat de verschillende percentages optellen tot meer dan 100%.
 
 

Een inspectierapport met handhavingsadvies kan meerdere tekortkomingen betreffen. Het totale aantal tekortkomingen is gebaseerd op alle geconstateerde
tekortkomingen in rapporten met een handhavingsadvies.

Het aantal ingezette handhavingsacties = het aantal tekortkomingen waarvoor een (juridische of niet-juridische) handhavingsactie is ingezet.
Beredeneerd niet gehandhaafd = Het aantal tekortkomingen waarvoor (onderbouwd) de actie ‘niet handhaven’ is vastgelegd
Geen handhavingsactie vastgelegd = er is niets ingevuld in de GIR-handhaven.

Een actie moet uiterlijk 31 december 2018 zijn vastgelegd om geteld te worden.

 
 
Verantwoordingsinformatie handhavingsacties bij tekortkomingen
 

4e.  Op de in totaal 4 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de gemeente  4 keer een handhavingsactie ingezet,  2 keer
beredeneerd niet gehandhaafd, en  0 keer geen handhavingsactie vastgelegd.
 
 
4f. U kunt hieronder ingaan op de behaalde resultaten en, indien van toepassing, toelichten waarom er geen actie is vastgelegd, of wat de motivatie was voor het
beredeneerd niet te handhaven op tekortkomingen. Indien uw gemeente niet het gehele jaar gebruik heeft gemaakt van GIR-H, dient u de informatie dien ontbreekt in
4e zelf op te nemen in uw toelichting. 
 
Maakt u bij de motivering van beredeneerd niet handhaven alsublieft onderscheid tussen beredeneerd niet handhaven na herstelaanbod en beredeneerd niet handhaven
vanwege andere redenen (graag wel aangeven welke redenen dat waren).
 
Er zijn inderdaad 4 tekortkomingen met een handhavingsadvies geweest. Wij hebben op alle 4 punten een aanwijzing met hersteltermijn gegeven. 
 
5. Algemene toelichting op de jaarverantwoording 2018
 
Als u informatie heeft die van belang is voor de interpretatie van de verantwoordingsgegevens door de Inspectie, kunt u deze hier invullen. Houd de toelichting s.v.p.
zakelijk en op hoofdlijnen. Vermeld geen privacygevoelige gegevens.
 
6. Downloaden jaarverantwoording t.b.v. vaststelling door het college

 

U bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. De volgende stap bestaat uit het vaststellen van de jaarverantwoording door het College.

Ten behoeve van de communicatie met het College kunt u gebruik maken van een download van de in de vragenlijst gepresenteerde informatie, inclusief de door u
gegeven antwoorden en toelichtingen.
 
Deze download heeft de vorm van een PDF-bestand. U kunt dit bestand downloaden door op deze link te klikken.
 
Na het downloaden van het bestand zijn er verschillende mogelijkheden:

U kunt het PDF-bestand als bijlage toevoegen aan een door uzelf op te stellen document ten behoeve van het College.
U kunt vanuit het PDF-bestand elementen knippen en plakken naar een door uzelf op te stellen document ten behoeve van het College. (Indien u over meer
geavanceerder pdf-software beschikt, zoals Adobe Acrobat, heeft u hiertoe meer mogelijkheden.)

Na vaststelling van de jaarverantwoording door het College, kunt u de jaarverantwoording indienen bij de Inspectie.
Dit doet u door deze vragenlijst opnieuw te openen en vanuit het huidige scherm te klikken op 'Opslaan en verder'.
 
Let op: Wanneer de vaststelling door het college heeft geleid tot aanpassingen, moet u de door u ingevulde jaarverantwoording eerst overeenkomstig aanpassen
alvorens deze te accorderen. U kunt dit doen door vanaf dit punt terug te bladeren en de eventuele aanpassingen aan te brengen. 
 
NB: Na het downloaden van een PDF-bestand kunt u de vragenlijst verlaten door uw browser-scherm af te sluiten. Wij raden u aan het bestand te downloaden via de
link op deze pagina, omdat deze alle gewenste gegevens bevat. U kunt later (via Toon antwoorden in het scherm van de vragenlijstdetailpagina) het bestand ook
downloaden, maar deze bevat alleen uw antwoorden.
 
 
 


