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Toezichtinformatie kinderopvang 2017
Verplichte toezichtinformatie kinderopvang 2017

Geachte leden van de raad,
Inleiding
Wettelijk is geregeld dat het college jaarlijks een verslag bij de Inspectie van het Onderwijs inzendt
over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid in het kader van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De Inspectie bepaalt welke gegevens zij over 2017 vóór 1 juli wil
ontvangen. De raad krijgt een afschrift daarvan, die als bijlage bij deze brief is toegevoegd en
waar hieronder nader op wordt ingegaan. Landelijk zijn er regels wat er geïnspecteerd moet
worden door de GGD. Zij geven een inspectierapport met aanbevelingen af aan de voorziening en
aan de gemeente. Bij een overtreding heeft de gemeente de taak om al dan niet een
handhavingstraject op te starten.
Toelichting op jaarverantwoording 2017
Uit de cijfers en de hierbij opgenomen toelichting blijkt dat op alle onderdelen de optimale score is
gehaald. Dit is in lijn met de verwachting en ook het voornemen om met de ingezette acties te
voldoen aan de eisen die de wet stelt en om de wettelijke taak volgens de bedoelingen van die wet
te blijven uitvoeren, opdat de in oktober 2015 door de Inspectie van het Onderwijs toegekende Astatus gehandhaafd kan blijven. Met de raadsinformatiebrief van 12 oktober 2015 nummer 2015000 hebben wij de raad over het behalen van die status en de achtergronden geïnformeerd.
Ontwikkelingen handhaving.
De score op het punt ingezette handhavingstrajecten is 100%. Het landelijk gemiddelde ligt op
92,8%, terwijl het gemiddelde in de provincie Limburg op 89% uitkomt. Het ging hierbij voor Peel
en Maas om 6 handhavingstrajecten.
Voorgaande jaren werd in de situaties waarin een schriftelijke waarschuwing of een aanwijzing
werd gegeven, dit opgevolgd met een nader onderzoek door de GGD om vast te stellen of de
overtredingen zijn hersteld. Hierdoor is het aantal handhavingstrajecten in 2017 gedaald, in 2016
waren dit er nog 22, waarvan er op 15 items actie nodig was. In 2017 werden er 3 acties uitgezet
die gevolgd werden door een na onderzoek. In alle situaties gaf de GGD aan dat de zaken goed
zijn opgepakt door de betreffende voorziening. Een compliment aan de kinderopvangorganisaties
vanwege de kwaliteitsslag die de laatste jaren is gemaakt is hierbij op zijn plaats.
Nieuwe ontwikkelingen.
In 2017 zijn we bezig geweest met de voorbereiding van het Nieuwe Toezicht dat in 2018 van start
gaat. Dit beoogde toezicht moet leiden tot een manier van inspecteren die meer resultaat- dan
regelgericht is en hiermee beter aansluit bij de omgang van Peel en Maas met betrokken partijen.

Financiële consequenties
Vaststelling van de jaarverantwoording 2017 heeft geen financiële consequenties. Daarom
volstaan wij met de vermelding dat de externe kosten van toezicht en handhaving onder het
programma Jeugd en Onderwijs in 2017 ongeveer € 41.500 bedroegen. Dit is ongeveer € 6.500
euro minder dan het jaar daarvoor. Dit is een verlenging van het jaar daarvoor, ook toen waren de
kosten € 6.000,- lager dan het jaar 2015. Omdat er volgend jaar meer locaties zijn met een laag
risicoprofiel, ligt het voor de hand dat het totale bedrag blijft dalen. Echter door de wijzigingen in de
wet kinderopvang zullen de kosten dan iets stijgen omdat er vanuit de GGD anders beoordeeld
gaat worden.
Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester,
W.J.G. Delissen-van Tongerlo
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