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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 ge

meente. 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. De GGD heeft 15 van de 16 locaties geïn

specteerd. 

Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

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

meenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 6 van de 6 

nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd. 
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Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%) 
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Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien 

van bestaande VGO-iocaties wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van 

het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente heeft minimaal 3 VGO-iocaties 

te inspecteren en heeft er 3 geïnspecteerd. 

Handhaving 

Grafiek 5; Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsadvies (%) 
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Gemeenten moeten handhaven ais zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van een 

tekortkoming is ais een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in 

hoeverre de gemeente bij iedere tekortkoming handhaaft. De gemeente heeft 6 handha

vingstrajecten ingezet van de 6 rapporten met handhavingsadvies. 
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Handhavingsacties op tekortkomingen 

Tabel la: Totaal aantal tekortkomingen (aantal) 

2015 

Totaal tekortkomingen 10 

Tabel Ib: Ingezet actietype op tekortkomingen (%) 

Goirle <25.000 inwoners Noord-Brabant Nederland 

handhavingsactie 30,0 64,7 76,0 73,4 

gemotiveerd niet handhaven 70,0 26,4 18,7 18,8 

geen actie vastgelegd 0,0 12,2 7,5 9,7 

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 te

kortkoming betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt ge

handhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht 

voldoet. 
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Goirle 

Aanvragen 8 

Tijdig afgehandelde aanvragen 8 

Te inspecteren locaties 16 

Geïnspecteerde locaties 15 

Te inspecteren VGO-locaties nieuw 6 

Geïnspecteerde locaties VGO nieuw 6 

Te inspecteren VGO-locaties bestaand 3 

Geïnspecteerde locaties VGO bestaand 3 

Rapporten met handhavingsadvies 6 

Ingezette handhavingstrajecten 6 

Totaal tekortkomingen 10 

Tekortkomingen met handhavingsactie 3 

Tekortkomingen met gemotiveerd niet handhaven 7 

Tekortkomingen met geen actie vastgelegd 0 

Bronnen 

De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de 

gemeente Goirle. 
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