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Geachte leden van de raad,

Jaarlijks dienen wij op grond van de Wet kinderopvang en besluit kwaliteit kinderopvang (Wko)
een verslag te maken over de wijze waarop het op die wet gebaseerde toezicht en de handhaving
heeft plaatsgevonden. Een jaarverslag moet worden opgemaakt conform een door de minister
vastgesteld model en jaarlijks vóór 1 juli worden vastgesteld door ons college. In verband met de
coronacrisis is deze datum verschoven naar loktober 2020.
In maart 2019 hebben wij van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controlelijsten ontvangen
afkomstig uit:
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Inspecteren (GIR I) en
de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Handhaven (GIR H)
over het voorgaande verslagjaar (kalenderjaar).
Deze gegevens kunnen gebruikt worden om het jaarverslag kinderopvang in te vullen.
Op grond van de 'Wet revitalisering generiek toezicht' is het stelsel van interbestuurlijk toezicht
zodanig dat een gemeenteraad, de wijze waarop de gemeente de eigen wettelijke taken uitvoert,
zoveel mogelijk zelf controleert. Om die reden moet het verslag ter kennis van uw raad worden
gebracht. Ter voldoening hieraan doen wij u hierbij het Jaarverslag 2019 Wet kinderopvang
toekomen zoals wij dat in onze vergadering van 8 september 2020 hebben vastgesteld.
(Bijlage: 1)
Hieronder volgen de belangrijkste punten uit de jaarverantwoording :
In 2019 zijn alle 16 nieuwe aanvragen voor opvanglocaties binnen de wettelijke termijn
van tien weken afgehandeld. De nieuwe aanvragen betroffen één aanvraag exploitatie
kinderdagverblijf, twee aanvragen exploitatie buitenschoolse opvang en 13 aanvragen
exploitatie voorziening gastouderopvang ;
Alle geregistreerde (bestaande) locaties KDV, BSO en GOB zijn bezocht voor een jaarlijkse
inspectie. Er zijn 17 Buitenschoolse Opvang, 21 Kinderdagverblijven en twee
Gastouderbureaus.
Alle 13 nieuwe locaties voor gastouderopvang zijn geregistreerd, net als het enige nieuwe
kinderdagverblijf en de twee nieuwe BSO's;

Voor de bestaande locaties VGO is een wettelijk minimum van 5% vastgesteld om jaarlijks
te inspecteren. Binnen onze gemeente is in 2019 9.4 % geïnspecteerd, dat neerkomt op
vijf locaties;
De GGD heeft in totaal bij 21 overtredingen handhavingsadviezen gegeven.
Bij 19 overtredingen is een handhavingsactie ingezet, waarbij een aanwijzingsbesluit
is gestuurd. Bij twee overtredingen is niet gehandhaafd omdat de BSO, op eigen verzoek
van de houder, per direct is gesloten in verband met het ontbreken van opvang van
kinderen.
De overtredingen zijn binnen de gestelde termijn opgelost (geen boetes).
Deze handhavingsadviezen hebben betrekking op de periode loktober 2018 tot
loktober 2019.
Het laatste kwartaal van 2019 komt in de jaarverantwoording van 2020 aan bod.

Onze conclusie is dat het toezicht en de handhaving van de Wk in 2019 uitgevoerd is volgens de
planning die in gezamenlijk overleg met de GGD in 2019 is vastgesteld. De GGD heeft bij de
reguliere controles bij kindercentra verschillende overtredingen geconstateerd. Dit heeft bij deze
kindercentra geleid tot een nader onderzoek door de GGD. Uit nadere onderzoeken blijkt dat de
kindercentra actie hebben ondernomen om alle overtredingen te beëindigen en aan de wettelijke
eisen te voldoen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en
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Toezichtinformatie Kinderopvang Coevorden in 2019 (Jaarverslag)

