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Conform artikel 67, lid 1 van de Wet Kinderopvang dient het college van Burgemeester en Wethouders de 
gemeenteraad te informeren over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid in de kinderopvang. 
Op de website Waarstaatjegemeente.nl is de toezichtinformatie Wet Kinderopvang voor de gemeente Goirle 
gepubliceerd en is op 1 juli 2015 openbaar gesteld. 
 
Nadere toelichting  
De Toezichtinformatie Kinderopvang Gemeente Goirle 2014 (zie bijlage) laat zien dat onze processen op orde 
zijn, de inspecties worden uitgevoerd en de handhavingsverplichting wordt nagekomen.  
Als gemeente hebben wij na onderzoek in 2012 door de Inspectie van het Onderwijs de A-status gekregen. Dit 
houdt in dat de gemeente zich aan wettelijke taken toezicht handhaving kinderopvang houdt. 
 
Resumerend geeft deze toezichtinformatie kinderopvang Gemeente Goirle 2014 het volgende aan: 

- 100% van de aanvragen voor nieuwe kinderopvangvoorzieningen zijn in 2014 tijdig afgehandeld. 
Totaal aantal aanvragen in 2014: 6. 
(grafiek 1) 

- 100% van de uit te voeren inspecties op bestaande kinderopvangvoorzieningen zijn in 2014 verricht.  
Totaal te inspecteren aantal locaties 2014: 18. 

  (grafiek 2) 
- 100% van de nieuwe gastoudervoorzieningen zijn in 2014 geïnspecteerd. 

Totaal aantal nieuwe gastoudervoorzieningen in 2014: 6. 
(grafiek 3) 

- 5% van de bestaande gastoudervoorzieningen zijn in 2014 geïnspecteerd dmv een steekproef. 
Totaal aantal geïnspecteerde bestaande gastoudervoorzieningen in de steekproef 2014: 3.  
(grafiek 4) 

- Op 100% van de geconstateerde tekortkomingen zijn passende handhavingsacties ingezet, variërend 
van waarschuwingen, aanwijzingen tot een dwangsom). De gemeente heeft 8 handhavingstrajecten 
ingezet van de 8 rapporten met handhavingsadvies. 
(grafiek 5) 

- Er zijn geen rapporten met tekortkomingen zonder handhavingsacties. 
(tabel 1) 
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