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Raadsinformatiebrief

Betreft: jaarverantwoording Kinderopvang 2020
Aan de leden van de Gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stelt, conform art 3.3 van de Wet Kinderopvang,
jaarlijks voor 1 juli een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken welke zij in
het kalenderjaar in het kader van de Wet kinderopvang heeft verricht.
In het verslag wordt tot uitdrukking gebracht op welke wijze de gemeente invulling heeft gegeven aan haar
bevoegdheden.
In 2020 is er gehandhaafd volgens de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen 2015 en de gemeentelijke verordening ruimte- en inrichtingseisen 2011.
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle locaties kinderopvang opgenomen en ook zijn
hier de inspectierapporten zijn hier terug te vinden.
De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben invloed (gehad) op de
uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. De Inspectie zal de normen die hiervoor
gelden daarom niet onverkort toepassen bij de beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2020.
Dit heeft tot gevolg dat de Inspectie maatwerk zal toepassen bij beoordeling van de taakuitvoering.
Deel A van de vragenlijst heeft betrekking op de gevolgen van de coronamaatregelen op de taakuitvoering
door de gemeente. Daarna worden er een aantal vragen gesteld over de afspraken en de keuzes die zijn
gemaakt voor de periode waarin weer kon worden toegewerkt naar de reguliere wijze van het uitoefenen van
toezicht en handhaving in de kinderopvang.
Deel B van de vragenlijst gaat over de over de uitvoering van de wettelijke taken over het gehele jaar 2020.
Locaties in 2020
Gastouders
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Gastouderbureau

Aantal
56
33
23
2

Uit de toezichtinformatie 2020 blijkt dat alle aanvragen tijdig zijn afgehandeld. Van de 58 locaties die
geïnspecteerd dienden te worden zijn er 33 geïnspecteerd. Dit volgens de dan geldende maatregelen i.v.m.
de Coronacrises. Er werd geprioriteerd naar gelang van het risicoprofiel. In de bijlage Tijdslijn toezicht
kinderopvang 2020 is te lezen hoe de GGD Holland Noorden het toezicht op de kinderopvang heeft ingericht.
Van de bestaande gastouders is 6,1% geïnspecteerd, hiermee voldoen we ruimschoots aan de norm
van 5%. Er zou in 2020 weer een QuickScan plaatsvinden bij de gastouders, hierbij worden alle gastouders
bezocht, maar door de Coronacrises is dit naar 2021 verplaatst.
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Bij de ingezette handhavingstrajecten scoren we 100%. Dit betekent dat we op elk handhavingsadvies
van de GGD een handhavingsactie hebben uitgezet.

Den Helder, 29 juni 2021.
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