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__________________________________________________________________________________ 
Kennisname van 
Het Jaarverslag kinderopvang 2018. De gegevens zijn gegenereerd uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en de Gezamenlijke Inspectie Ruimte (voor gemeente en GGD) 
 
Inleiding 
De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op de 
kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving hierop. Hierover wordt jaarlijks verantwoording 
afgelegd aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit gebeurt door een 
jaarverantwoording volgens een verplicht, uniform landelijk format. 
  
Informatie 
Het bijgaande verslag met toezichtinformatie geeft inzicht in hoe het toezicht op de kinderopvang in 
2018 is uitgevoerd. Het verslagjaar loopt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 echter tot 1 maart 
2019 tellen de ingevoerde gegevens mee, dit in verband met eventuele nadere onderzoeken die in 
het onderhavige handhavingstraject uitgevoerd worden. De kinderopvang omvat in de gemeente 
Goirle de volgende voorzieningen;  kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en 
gastouderopvang (VGO).  De Wet kinderopvang vereist dat een houder van een 
kinderopvangvoorziening verantwoorde kinderopvang biedt die bijdraagt aan een goede 
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang berust bij 
het college. Voor de uitvoering van de toezichttaak zetten wij de GGD in als toezichthouder. De 
inspecteurs van de GGD Hart voor Brabant rapporteren hierover. 
 
Uit het jaarverslag blijkt hoe de gemeente heeft gehandeld in: 
- het tijdig afhandelen van de aanvragen; 
- de uitvoering van de inspecties van de GGD; 
- de ingezette handhavingstrajecten. 
 
De Toezichtinformatie Kinderopvang Gemeente Goirle 2018 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 de wettelijke taken voor toezicht handhaving 
kinderopvang houdt. 
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Hieronder volgen de items uit het jaarverslag: 
 
- in 2018 zijn er 8 nieuwe aanvragen voor opvanglocaties KDV en BSO ontvangen en zijn alle 8 

binnen de wettelijke termijn van tien weken afgehandeld.  
- Van de bestaande locaties KDV en BSO is 95% bezocht voor een jaarlijkse inspectie. 19 Van 20 

locaties zijn bezocht. 1 locatie (een BSO) is per 3 september verhuisd en op deze datum 
geregistreerd in het LKR. Tijdens de volgende inspectie (3 maanden na registratie) was er 1 
overtreding geregistreerd; 1 werknemer had op dat moment geen geldig EHBO diploma. Dit 
is door de houder meteen opgelost en in het nader onderzoek van 21 maart 2019 
opgenomen. Deze datum valt na 1 maart en is het handhavingstraject daarom niet afgesloten 
en meegenomen in de telling van het jaarverslag 2018. 

- De gemeente heeft  alle vier nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang geregistreerd en 
geïnspecteerd.  

- De gemeente heeft 3 van de 42 bestaande voorzieningen voor gastouderopvang 
geïnspecteerd in een steekproef, dat is 7,1%. Wettelijk vastgesteld is een minimum van 5%. 

- De gemeente heeft 6 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van 6 inspectierapporten 
van de GGD met handhavingsadviezen. 

- De gemeente heeft op de 6 tekortkomingen uit alle inspectierapporten 3 keer een 
handhavingsactie ingezet (een aanwijzing) en 3 keer beredeneerd niet gehandhaafd, namelijk 
bij 1 BSO locatie moest voor personen die op basis van een andere overeenkomst met de 
houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn (denk aan schoonmakers, aannemers) 
een VOG-inschrijving in het Personenregister geregeld worden. Dit is onmiddellijk na de 
inspectie in gang gezet en geregeld. Bij 2 VVE locaties waren nog niet alle medewerkers 
gediplomeerd in een nieuwe wettelijke VVE methode. Zij volgden al wel de opleiding en 
waren eind 2018 allen gediplomeerd.  

 
 


