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Te verstrekken informatie

Het college van burgemeester en wethouders moet jaarlijks een verslag opstellen van alle toezicht- en
handhavingstaken die de gemeente op basis van de Wet kinderopvang heeft verricht. Dit verslag 
wordt opgesteld met behulp van een (digitaal) model, dat is vastgesteld door de minister van OCW. 
Door invulling van dit gemeentelijk verslag voldoet het college aan de verplichting van de Wet 
kinderopvang. De gemeentelijke jaarverantwoording moet voor 1 juli 2022 door het college van B&W 
zijn vastgesteld en verzonden zijn naar de onderwijsinspectie.

De Dienst Gezondheid & Jeugd voert voor de gemeente inspecties uit op kinderdagverblijven (KDV), 
buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), gastouders (VGO) en peuterspeelgroepen 
(PSG). De dienst stelt rapportages op van deze inspecties en stuurt die aan de houder en de 
gemeente. Na behandeling van evt. zienswijzen door de houders worden de rapportages definitief en 
zal de gemeente al dan niet handhaven. De resultaten uit de rapportages van het jaar 2021 zijn 
verwerkt in bijgaande toezichtinformatie (zie bijlage 1). De toezichtinformatie wordt jaarlijks ingevuld 
vanuit gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Met het invullen van deze gegevens 
legt de gemeente verantwoording af over het toezicht op de kinderopvang.

Voor het jaar 2021 heeft de verantwoording er opnieuw anders uitgezien dan normaal als gevolg van 
de coronapandemie. De verantwoording over 2021 bestond naast een regulier deel ook uit een deel 
dat specifiek in gaat op de gevolgen van de coronapandemie (deel A) voor het toezicht op de 
kinderopvang. De coronapandemie heeft ook gevolgen gehad voor de uitvoering van de inspecties 
door de GGD in het algemeen. Als gevolg van de coronapandemie heeft de GGD vier locaties in 
Alblasserdam niet kunnen inspecteren. Hierdoor zijn sommige normpercentages niet gehaald. Dit kan 
gevolgen hebben voor onze A-status als gemeente. De A-status betekent dat de Inspectie van het 
Onderwijs vindt dat de gemeente voldoet aan haar wettelijke taken op het gebied van toezicht op de 
kinderopvang en de inspectie geen aanleiding ziet om nader onderzoek uit te voeren. Voor de 
zomervakantie, toen de druk op de GGD weer afnam, is een gesprek gevoerd met de GGD over hoe 
het inspectiejaar 2021 verder vorm te geven. De Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven 
coulance te bieden mits de gemeente haar keuzes/afspraken goed kan onderbouwen. Daarom 
bestaat de verantwoording dit jaar opnieuw uit twee delen, waarbij één deel specifiek in gaat op de 
gevolgen van corona. De beantwoording voor dit deel is weergegeven in bijgaande 
toezichtinformatie. 
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Financiële aspecten
De uitgaven voor de inspecties in 2021 bedragen circa 38.759,20,- euro. Dit is minder dan van te 
voren ingeschat, doordat de GGD, als gevolg van de coronapandemie, een deel van de inspecties in 
2021 niet heeft kunnen uitvoeren.  

Juridische aspecten
Het college dient de raad te informeren over het jaarverslag en het goedgekeurde verslag voor 1 juli 
2022 aan de Inspectie van het Onderwijs te sturen. 

Communicatie en inspraak
Met de vaststelling van de toezichtinformatie worden de gegevens openbaar gemaakt. Ook gebruikt 
de Inspectie van het Onderwijs de gegevens voor landelijke evaluatie.

Uitvoering 
Na vaststelling door het college van B&W zal de concept jaarverantwoording kinderopvang 2021 
definitief worden gemaakt en worden verzonden naar de inspectie. 

Evaluatie
De resultaten uit het verslag worden gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs.

Bijlage
1. Toezichtinformatie kinderopvang Alblasserdam 2021

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,                                                   de burgemeester, 
S. van Heeren                                                  J.G.A. Paans
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