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Voorgesteld besluit
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vaststellen en digitaal indienen bij de Inspectie van
het Onderwijs (Inspectie);
2. De gemeenteraad, via commissie Samenlevingszaken, informeren.
Doel
Aan de Inspectie tonen hoe de gemeente Noordoostpolder over 2021 heeft voldaan aan:
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 (GGD Flevoland);
4. handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen.
Inleiding
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving
van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Uw college legt over de uitvoering van haar taken
jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de 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. Dit betreft het verslag van het
voorgaande jaar.
Hiervoor wordt een standaard formulier geleverd dat vóór 1 juli bij de Inspectie moet zijn ingeleverd. Al
een aantal jaren is het formulier alleen digitaal beschikbaar. In te vullen via de website van de
Inspectie.
Ook de gemeenteraad moet kennis kunnen nemen van de jaarverantwoording kinderopvang.
Samenvatting
2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Covid-19 en dit heeft ook in 2021 een duidelijke
stempel gedrukt op de toezichtstaken. De lockdown ingesteld op 16 december 2020 heeft een
doorlooptijd gehad van bijna 8 weken en eindigde voor de kinderdagverblijven op 8 februari 2021. De
buitenschoolse opvang (BSO) bleef toen zelfs nog enige tijd gesloten.
De geplande inzet van de GGD, op basis van het beschikbaar gestelde budget, is hierom niet
gehaald.
De toezichtinformatie kinderopvang 2021 voor gemeente Noordoostpolder heeft uiteindelijk toch nog
geresulteerd in:
- het register kinderopvang is juist, volledig en actueel;
- er zijn 32 nieuwe aanvragen (inclusief gastouderopvang) aangevraagd, geïnspecteerd en
geregistreerd;

-

er zijn 48 i.p.v. 58 bestaande locaties (exclusief gastouderopvang) uiteindelijk nog
geïnspecteerd geworden. Toch nog 82,8% van het totaal en dit ondanks de verplichte
sluitingen en de beperktere capaciteit van de toezichthouders van de GGD;
minimaal 5% van de bestaande gastouderopvang (vgo) moet worden geïnspecteerd. In de
planning voor 2021 was een doelstelling opgenomen van 25%. Het percentage vgo dat toch
nog is geinspecteerd bedraagt 8,5. Het wettelijk minimum is in ieder geval gehaald;
er waren 13 inspectierapporten met advies te handhaven. In alle 13 gevallen is handhaving
ingezet met als resultaat dat de overtredingen ongedaan zijn gemaakt.

Gevolg/vervolg
In tegenstelling tot de voorgaande 2 jaren waarbij Covid-19 de inspecties bemoeilijkt heeft, is 2022
goed van start gegaan. Er zijn geen maatregelen en de capaciteit aan toezichthouders is volledig
afgestemd op de vraag vanuit de gemeente. De verwachting is dat alle jaarlijkse inspecties uitgevoerd
kunnen worden evenals de nieuwe onderzoeken. Ook de verhoging van het percentage onderzoeken
van bestaande vgo (naar 50%) kan vooralsnog gewoon plaatsvinden.
Over 2022 zal halverwege 2023 weer de jaarverantwoording moeten worden vastgesteld.
Bijlagen
- jaarverantwoording kinderopvang Noordoostpolder 2021.
Algemeen directeur/loco-secretaris,

