
 
 

Pagina 1 van 2 

 

 

Datum 27 augustus 2020 

Onderwerp 

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019 

 

 

Wij willen 

Verantwoording afleggen over het in het jaar 2019 uitgevoerde toezicht en de 

handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente Hoogeveen. 

Wij besluiten 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 (zie bijlage) vast te stellen. 

2. De jaarverantwoording ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. De jaarverantwoording te sturen naar de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). 

Want 

Op grond van artikel 3.3 Wet kinderopvang (Wko) en artikel 12 Regeling Wet 

kinderopvang is de gemeente verplicht: 

- jaarlijks een verslag over het uitgevoerde toezicht en handhaving vast te stellen; 

- het jaarverslag aan te bieden aan de gemeenteraad; 

- het jaarverslag voor 1 juli (dit jaar opgeschort tot 1 oktober vanwege de 

coronacrisis) aan de minister te overleggen. 

 

Maar 

De gegevens worden gebruikt om de minister te informeren. De IvhO gebruikt de 

gegevens om de rapportage ‘Landelijk Oordeel Kinderopvang’ op te stellen. Uit 

bijgevoegde jaarverantwoording blijkt dat uw college in het jaar 2019 op alle onderdelen 

heeft voldaan aan de uitvoering van zijn taken uit de Wet kinderopvang. 

 

Achtergrond 

Uw college ziet toe op de naleving van de Wko. Het toezicht op de naleving van de Wko 

wordt namens uw college uitgevoerd door de GGD Drenthe die met rapportages adviseert 

over al dan niet handhaven. Daarnaast is uw college verantwoordelijk voor het actueel 

houden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het afhandelen van 

wijzigingsverzoeken. Jaarlijks dient de verantwoording aan de minister te worden 

afgelegd over de uitvoering van de taken uit de Wko. 

 

Op grond van de Wko moet iedere bestaande locatie en minimaal 5% van de gastouders 

jaarlijks worden geïnspecteerd. Daarnaast moet voor iedere nieuwe locatie binnen drie 

maanden na de startdatum een onderzoek na registratie plaatsvinden. Voor de bepaling 

Burgemeester en wethouders  
 



Pagina 2 van 2 

van het aantal te inspecteren locaties is het aantal ingeschreven locaties in het LRK 

gehanteerd. 

 

In de gemeente Hoogeveen waren in het jaar 2019 de volgende aantal locaties voor 

kinderopvang in het LRK geregistreerd: 

 

 Aantal geregistreerd op 

1 januari 2019 

Aantal geregistreerd op 

31 december 2019 

Kinderdagverblijven (kdv) 37 40 

Buitenschoolse opvang (bso) 23 27 

Gastouderbureaus (gob) 3 3 

Voorzieningen voor gastouderopvang 

ofwel gastouders (vgo) 

 

153 

 

142 

 

De minister heeft een model voor de jaarverantwoording vastgesteld. Dit model is gevuld 

aan de hand van de gegevens uit GIR-Handhaven. GIR-Handhaven is een applicatie die 

de gemeente ondersteunt bij de handhavingstaken op het gebied van de kinderopvang. 

De gegevens in het model kunnen niet worden aangepast. Er kan wel een toelichting op 

de cijfers worden gegeven. Hiervan hebben wij geen gebruik gemaakt, omdat uw college 

op alle onderdelen heeft voldaan in het verslagjaar 2019. In de Jaarverantwoording 

Kinderopvang 2019 gemeente Hoogeveen, die als bijlage bij dit collegevoorstel is 

gevoegd komen de volgende, op de vier wettelijke taken van de gemeente gebaseerde, 

criteria aan de orde: 

1. Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

2. Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en 

registratie van nieuwe voorzieningen. 

3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder. 

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

Uit de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Hoogeveen blijkt dat gedurende 

het verslagjaar: 

1. het LRK juist, volledig en actueel was; 

2. alle aanvragen kdv, bso, gob en vgo tijdig zijn afgehandeld; 

3. alle jaarlijkse onderzoeken en onderzoeken binnen drie maanden na registratie 

van kdv, bso en gob tijdig zijn uitgevoerd; 

4. 7,5% van de geregistreerde vgo van het minimum aantal wettelijk vereiste 

inspecties van 5% is uitgevoerd; 

5. van de 26 voorwaarden met een tekortkoming bij 11 voorwaarden herstelaanbod 

is toegepast, waarvan 5 tekortkomingen zijn hersteld binnen de door de 

toezichthouder geboden termijn;  

6. alle rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente zijn opgepakt; 

7. op alle geconstateerde tekortkomingen handhavingsacties zijn ingezet. 

 

Hiermee heeft uw college in het jaar 2019 op alle onderdelen voldaan aan de uitvoering 

van de gemeentelijke taken uit de Wet Kinderopvang. 

 

De financiële gevolgen zijn  

N.v.t. 

Alternatieven  

N.v.t. 

Bijlagen  

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Hoogeveen 

 


