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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vast te stellen en 
voor 1 oktober 2020 in te dienen bij de Inspectie van het onderwijs. 
 
Toelichting 
Korte toelichting op de Jaarverantwoording 2019. 
1.     Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) was gedurende het verslagjaar 2019 juist, volledig en 
actueel. 
2.     In het verslag jaar zijn 7 nieuwe aanvragen ontvangen. Deze 7 zijn allemaal tijdig afgehandeld. Dit 
betekent dat 100% van de aanvragen tijdig is afgehandeld. 
3.     De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft in het verslagjaar 2019, 21 van de 21 locaties 
geïnspecteerd (9 Buitenschoolse Opvang (BSO) en 12 Kinderdagverblijven (KDV). Dat betekent dat 100% 
van de locaties is geïnspecteerd. 
4.     De GGD heeft in het verslagjaar 2019, 7 nieuwe Voorziening voor Gastouderopvang (VGO) zijn ook alle 
7 door de GGD geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe VGO is geïnspecteerd. 
5.     De GGD heeft in het verslagjaar 4 VGO geïnspecteerd. Dit betekent dat 9,1% van de 44 bestaande 
VGO zijn geïnspecteerd. Jaarlijks moet 5% geïnspecteerd worden. 
6.     De gemeente heeft het hele jaar gebruik gemaakt van de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimtes 
Handhaven (GIR). 
7.     4 keer was er een overtreding met herstelaanbod. 3 overtredingen zijn binnen de termijn van het 
herstelaanbod herstelt. 1 keer was de uitkomst van het herstelaanbod onbekend. Hier is door de GGD een 
naderonderzoek ingesteld waarbij de tekortkoming is opgelost. 
8.     De gemeente heeft 7 handhavingstrajecten ingezet n.a.v. de 7 inspectierapporten met 
handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de 
gemeente is opgepakt. 
9.     Op de in totaal 33 tekortkomingen in alle inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de 
gemeente 32 keer een handhavingsactie ingezet. 1 keer is niet gehandhaafd wegens een ander reden*. 
10.  Verder zijn er geen bijzonderheden te melen over het verslagjaar 2019. 
*Nadere toelichting bij punt 9: 
Op de controlelijst overtredingen zonder handhavingstraject staat 1 meldingen. Hier is niet handhavend 
opgetreden door de gemeente omdat bij de Voorschoolse educatie (getuigschrift beroepskracht) er in dit 
geval sprake was van een overgangssituatie bij het kinderdagverblijf en dat voor de gemeente geen 

 



aanleiding was om te handhaven. De beroepskracht was wel al begonnen met de opleiding. 
Conclusie: 
De gemeente heeft in 2019 wederom voldaan aan de wettelijke taken volgens de Wet Kinderopvang. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
De Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 is bedoeld om verantwoording af te leggen aan het college en 
aan de Inspectie van het onderwijs. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


