Sector/stafafdeling:

SLZ/Beleid

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 4 september 2017

de Raad

d.d. 26 september 2017

Onderwerp:
jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016

Samenvatting
Jaarlijks dient de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen aan te leveren aan de
Inspectie van het Onderwijs.

Gevraagde beslissing commissie:
1. de gemeenteraad te adviseren het jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Gevraagde beslissing Raad:
1. het jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016 voor
kennisgeving aan te nemen.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016

1.

Inleiding
Gelet op artikel 1.67, lid 1 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen is de gemeente verplicht jaarlijks een gemeentelijk verslag
Kinderopvang op te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en de minister.

2.

Beoogd effect
De gegevens worden gebruikt om de minister zo goed mogelijk te informeren. De
gegevens worden door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de rapportage
“Landelijk Oordeel Kinderopvang” op te stellen.

3.

Argumenten
De jaarverantwoording 2016 vindt op dezelfde manier plaats als in 2015. In
samenwerking met de VNG, KING en DUO heeft de Inspectie van het Onderwijs
het proces van verantwoording eenvoudiger ingericht. Via de website
www.waarstaatjegemeente.nl is aan de gemeente een bestand beschikbaar
gesteld, dit bestand dient gecontroleerd te worden; gegevens kunnen niet meer
gemuteerd worden. Wel wordt er de kans geboden om op de gegevens te
reageren. Het bestand is op juistheid gecontroleerd; toelichting is niet nodig.
Hieronder een uitleg bij de verschillende criteria:
•

Tijdig afgehandelde aanvragen:

Het aantal nieuwe aanvragen was in 2016 12; deze zijn allen tijdig afgehandeld
•

Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB en PSZ bestaand:

Iedere bestaande KDV, BSO, GOB en PSZ moet jaarlijks geïnspecteerd worden.
Alle bestaande voorzieningen zijn in 2016 geïnspecteerd.
•

Uitvoering gastouders nieuw:

Er hebben zich 11 nieuwe gastouders gemeld; deze zijn allen geïnspecteerd.
•

Uitvoering gastouders bestaand:

Er moet minimaal 5% van de totaal aantal gastouders geïnspecteerd worden; in
2016 zijn 5 van de 28 gastouders geïnspecteerd. Dit is 17%.
•

Handhavingstrajecten:

In 2016 zijn bij BSO Tien te Vierpolders een 5 tal overtredingen geconstateerd. De
overtredingen hadden betrekking op pedagogisch klimaat, veiligheid en gezond en
ouderrecht. U heeft besloten een aanwijzing te sturen. In april 2016 is het
handhavingstraject beëindigd omdat de houder aan de verplichtingen heeft
voldaan. De invalkrachten zijn beter geïnstrueerd en er is ook tweede vaste
medewerker geïnstrueerd, zodat er altijd achtervang is. Wat betreft ouderrecht zijn
er stappen gezet om tot een alternatieve ouderraadpleging te komen.
Ook bij peuterspeelzaal De Kleine Geus in Vierpolders is in 2016 een overtreding
geconstateerd. Er is een gebrek geconstateerd op het domein Ruimte en Inrichting.
Op basis van de bruto vloeroppervlakte in de groepsruimte biedt de groepsruimte
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voldoende oppervlakte voor 15 kindplaatsen, de peuterspeelzaal heeft echter een
registratie voor 16 kindplaatsen. Wij hebben besloten af te wijken van het gestelde
in Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 2010 en het bruto
vloeroppervlakte vast te stellen op 3.35m2 en niet handhavend op te treden.

Draagvlak en risico’s

4.

N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering
Het gemeentelijk reactie op de gegevens dient digitaal te worden verstuurd. In de
bijlage treft u de gegevens aan. Wij zijn verplicht conform de Wet Kinderopvang de
toezichtinformatie vast te stellen en te verzenden naar de Inspectie van het
Onderwijs. Nu is deze informatie ook beschikbaar voor u.

6.

Communicatie
Wij hebben de Inspectie van het Onderwijs laten weten akkoord te zijn met het
jaarverslag 2016. Wij hebben het niet nodig gevonden nadere toelichting te geven
op de controlelijsten. Ook worden de gegevens gepubliceerd op “waar staat je
gemeente”.

7.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n):




controlelijsten 2016

bijlagen meezenden
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