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Inleiding/aanleiding 
Jaarlijks dient het college volgens artikel 12 van de Regeling Wet Kinderopvang en 
Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, een verslag op te stellen van de toezicht- er. 
handhavingstaken die in het voorafgaande jaar op basis van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) in de gemeente zijn verricht. Het verslag 
wordt door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om een "Landelijk Oordeel" over 
het toezicht en de handhaving Kinderopvang op te stellen. Het verslag over 2013 dient, 
volgens het door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) 
vastgestelde model, digitaal viaWaarstaatjegemeente.nl vóór 1 juli 2014 beschikbaar 
gesteld te worden. Dat is inmiddels gebeurd. 

Kernboodschap 
Wij brengen u het jaarverslag onder de aandacht. Geconcludeerd kan worden dat de 
kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente goed is te noemen. De gemeente heeft 
voor het rijk/inspectie onderwijs al een aantal jaren de A-status, hetgeen wil zeggen 
dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor uitvoering van toezicht op en 
handhaving van kinderopvang. In 2012 hebben zich geen situaties voorgedaan die 
strenge handhaving noodzakelijk maakten. 

Argumenten 
1. Toezicht en handhaving kinderopvang voor een belangrijk deel op orde. 
Het verslag geeft een overzicht van de wijze waarop toezicht en handhaving in 
Albrandswaard zijn uitgevoerd. Ruim 90% van alle kinderdagverblijven (KDV), 
buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureau (GOB) zijn in 2013 geïnspecteerd. 
Van de gastoudervoorzieningen (VGO) is dit 57,1% waar de norm 5% is. Hier is 
vanwege de kwaliteit voor gekozen. De gemeente heeft de 12 handhavingsadviezen, 
opgesteld door de G G D - R R na de uitgevoerde inspectie, opgevolgd en actie 
ondernomen richting de kinderopvanghouders conform de in maart 2013 
geactualiseerde en door de raad vastgestelde handhavingsverordening. Hierbij is de 
actie beperkt gebleven tot een overleg of een schriftelijk verzoek tot verbetering van de 
geconstateerde tekortkomingen. Helaas zijn van de negen nieuwe aanvragen inspectie 
(in alle gevallen een nieuwe V G O of een wijziging bij een bestaande V G O 
waarvoor inspectie nodig was) zes aanvragen niet tijdig, dat wil zeggen binnen de 
wettelijke termijn van 10 weken, afgehandeld. Belangrijkste redenen zijn de personele 
wisselingen zowel binnen de gemeente door de BAR ontwikkeling als binnen de G G D 
waardoor benodigde informatie niet altijd snel voor handen was. 
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2. De kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen is goed te noemen. 
De gemeente had op 31 december 2013 18 geregistreerde kindercentra en 26 
gastoudervoorzieningen. Het aantal kindercentra is vergelijkbaar met 2012 met de 
opmerking dat SKS/Al les Kids haar opvang geconcentreerd heeft op één locatie aan 
de Albrandswaardsedijk. Het aantal gastouders is gedaald: van 50 in 2011 naar 36 in 
2012 naar 26 nu. In 2013 zijn totaal 30 inspecties door de G G D uitgevoerd. De 
kindercentra voldoen aan de meeste kwaliteitseisen. In alle gevallen waar een 
handhavingsadvies is gegeven naar aanleiding van een wettelijk aspect dat niet in 
orde was, is na herinspectie of een gesprek of brief naar de betreffende 
organisatie tot een oplossing gekomen. De gemeente heeft dan ook geen zware 
maatregelen tot handhaving hoeven uitvoeren. De G G D hanteert een kleurencode ten 
aanzien van de kwaliteit per kinderopvangvoorziening (groen.oranje, rood met 
oplopend risicoprofiel). Inmiddels scoren nagenoeg alle voorzieningen in de gemeente 
groen. Dit betekent ook dat de noodzaak van herhaalde inspecties kleiner is waarmee 
ook de kosten voor de gemeente in 2013 lager zijn uitgevallen. 

Evaluatie/monitoring 
De gemeente laat de inspectie van kinderopvangvoorzieningen uitvoeren door de G G D 
Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR), als onderdeel van het basistakenpakket van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR. Daarnaast koopt de gemeente extra uren 
inspectie in bij de GGD-RR. De productiecijfers worden verantwoord middels tussen-
en jaarrapportage. De gegevens van het jaarverslag worden digitaal onttrokken aan de 
wettelijke registratiesystemen LRKP, GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Deze 
systemen worden met name door de gemeente en de G G D gevuld met de lokale 
gegevens. 

Financiën 
De jaarcijfers 2013 en ook de huidige ervaringen met de inspectie kinderopvang geven 
geen aanleiding tot aanpassing van het gemeentelijk beleid. De huidige 
gemeentebegroting biedt voldoende ruimte om de wettelijke inspecties kinderopvang 
uit te laten voeren. De ontwikkelingen bij de G G D met betrekking tot de intensiteit en 
de kosten van de inspecties worden kritisch gevolgd, zowel ambtelijk als bestuurlijk 
binnen de overlegstructuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR. 
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Communicatie 
De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kent een structuur met een Algemeen 
Bestuur waarvan alle portefeuillehouders uit de gemeenten in de regio lid zijn. De 
agenda van het AB wordt ambtelijk voorbereid in het kernteam met 
vertegenwoordigers van alle gemeenten. Beide overleggen vinden ongeveer 5 keer 
per jaar plaats. Onderwerpen als begroting en (halfjaarverslag zijn vaste 
agendapunten. Met betrekking tot kinderopvang vindt er ook een regionaal overleg 
plaats waarin Albrandswaard en de andere BARgemeenten participeren. In dit overleg 
wordt specifiek ingezoomd op inhoudelijke en procesmatige aspecten van toezicht en 
handhaving van de kinderopvang. 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Jaarverslag kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester. 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 



KWALITEITS 
INSTITUUT 
NEDERLANDSE 
GEMEENTEN 

Toezichtinformatie Kinderopvang Albrandswaard 2013 

Introductie 

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), 
Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en 
Voorziening Gastouders (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de 
kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente 
handhaven. 

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het LRKP, GIR 
I en GIRH met uitzondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit rapport 
bevat de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang. 

Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) 

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%) 
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• Tijdig afgehandelde aanvragen 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het 
aandeel tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een gemeente 
zijn geregeld. 

Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (%) 
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Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. 
De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie moet jaarlijks 
worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie dient binnen 3 maanden een onderzoek 
plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de gemeente erin is geslaagd om alle 
locaties te laten inspecteren. 

Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%) 
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Q Geïnspecteerde locaties VGO nieuw 

Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien 
van nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate waarin de 
gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. 

Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%) 
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• Geïnspecteerde locaties VGO beslaand 

norm = 5% 
Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien 
van bestaande VGO-locaties wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het 
bestaande bestand wordt geïnspecteerd. 
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Handhaving 

Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen (%) 
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• Ingezette handhavingstrajecten 
Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van een 
tekortkoming is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in 
hoeverre de gemeente bij iedere overtreding handhaaft. 

Tekortkomingen zonder handhavingsactie 

Tabel 1: Tekortkomingen zonder handhavingsact ie (aantal) 

Tekortkomingen zonder handhavingstraject 

Albrandswaard 

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen 
redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde 
overtreding betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt 
gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht 
voldoet. 

Bijlage 

Tabel 2: Toezicht Kinderopvang (aantal) 

Aanvragen 

Tijdig afgehandelde aanvragen 

Te inspecteren locaties 

Geïnspecteerde locaties 

Te inspecteren VGO-locaties nieuw 

Geïnspecteerde VGO-locaties nieuw 

VGO-locaties bestaand 

Te inspecteren VGO-locaties bestaand 

Albrandswaard 

9 

3 

20 

18 

4 

0 

21 

I 
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Geinspecteerde VGO-locaties bestaand 12 

Rapporten niet handhavingsadvies 12 

Ingezette handhavingstrajecten 12 

Tekortkomingen zonder handhavingstraject 0 

Bronnen 
De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de 
gemeente Albrandswaard. 
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