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: Kennis nemen van de jaarverantwoording kinderopvang2O2O

essen-Ja

Geachte leden van de raad,

De Wet kinderopvang stelt dat de jaarverantwoording wordt vastgesteld door het
bevoegd gezag. Na vaststelling van de jaarverantwoording stelt voornoemde wet
tevens dat de jaarverantwoording ter kennisname aan de gemeenteraad wordt
gezonden.

ln onze vergadering van 20 april2O27 hebben wij de jaarverantwoording
kinderopvang2O2O vastgesteld. Middels deze brief stellen wij u in kennis van de
jaarverantwoording.

De lnspectie van het Onderwijs zal middels publicatie op de website van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht krijgen in de
jaarverantwoording.

Uit de jaarverantwoording blijkt dat de gemeentelijke taken in 2O2O ten aanzien van
kinderopvang naar behoren z'rjn uitgevoerd.

Hoogachtend,
b
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HaËelflk welkom In het Intemet Schoolrlo,srler (ISD] van dc Inrpecde van het OndcrwlJs.

Onderaan deee pagina kunt u doorklikken naar de concept-jaarverantwoording van de gemeente Lcidardorp.
Het is de bedoellng dat u de verantwoordlngslnformatle controleeÉ en toellchtjngen toevoegt waar nodlg.
LÈes lgordat u beoint alstubliÊft onderstaandÊ inforrflatie hÊlemaêl door.

áandachtspunten bIJ het lnvullen ya n de concêpt-tËËrverantwoordlng :

. De verantwoordingsgegevens in de concept-jaarverantwoording zijn ontleend aan LRK en GIR. Indien uw
gemeente niet werkt met GlR-Handhaven en/of uw GGD niet werkt met GlR-Inspecteren, ksnden niet alle
gegevêns vooraf worden Ingevuld. In deze Eevallen ls het de betloellng dat u ook de ontbrekende
verantwoord ingsi nformatie zelf i nvu lt ( i n het toel ichti ngenveld ) -

r Let er btj het geven van de benodigde toelichtingen alstuhlieft op dat u geen privacygevoelige gegevens
yermeJ{! (dat wll zeggeni gegevens dle ziJn te herlelden tot specÍfieke personen dle nlet voor derden zlJn
bedoeld). Het noemen van gegevens die eichtbaar zijn in het publiel$portaal varr het LRK is geen
probleem aangezien deze Eegevens openbaar zijn.

' Het JaaruerslaE ls een belangrlJk onderdeel van hêt totaal aan gegêvens dat w[ gebrulken ln onze
jaarlijkse risicoanalyse. Om deze risicoanalyse goed te kunnen uitvoeren, zijn datoeliÉhtinsen die u geeft
zeer belangrUk. WU adviseren u om bij het geven van toelichtingen gebruik-te maken van de
controlelfistên van DUO. Wanneêr er sprake is van ontbrêkende of onduldel[ke toellchtlngen zullen w[ orn
meer informatie vragen.

. Aan het elnde van de vragenlijst kunt u, indien gewenst, ook nog een algemene toeliehting geven.
r U hoeft de vragenllJst niet ln een keer ln te vullen. U kunt de vragenliJst tussent{ds verlaten dsor uw

browser te sluiten, Wanneer u op een later moment weer inlogt op het IsD en dè vragenlijst ópent, kunt u
weer verder gaan waar u gebleven bent. Het is ook mogelijk om terug te bladeren zodat u eerder
lngevulde toelichtlngen/verantwoordlngsgegevens nog kunt áanpassen.

. Ter aanvulling op de tóelichtingen in de vragenlijst, kurrt u documenten uploaden in het ISD (HÊ: dit ís een
proces dat los staat van het invullen en inzenden van de vragenlijst). De Ínstructie hiervoor k'omt in de
vragenllJst voorbiJ.

Downloaden tcn bchoGvG vrn vaetctelling door hct Collcgcl
.lrla het beantwoorden ván de vragen en het invullen van de loelachtingen, kunt u de Jaarverantwoording

downloaden {in Word- of PDF-format}. U kunt deze dowrrload gebruiken voor de vaststellinq door het
College van burgemeester en wethouders (hÍerna: Collegei en de jaarlijkse verantwoording aan de
gemeenteraad.

Na vartrtelling door hct Collcge;
. Na vastslelling door het College kunt u de Jaarueraí1tr/voordlng definitief biJ ons inzenden. U dlent hieruoor

weer in te loggen op het ISD en de aanwijzingen te volgen,
r Met het inzenden van de jaarverantwoording onderschrijft u, narnens de gemeente, dat de gegevens

compleet en kwalitatlef op orde rlJn, en dat de Jaanreranlwoording ls vastgesteld door het College.

Iaarverantwoording Kindcropvang 2O2O, gcmccntc Lcidcrdorp
De klnderopvang ornvat de volgende voorzlenlngen: KlnderdagverbliJven (KDV), Bultenschoolse Opuang (BSO),
Gastouderbureaus (GOB) en Vooeieningen voor Gastouderopvang (VGO). Gemeenten aijn volgens de t#et
kinderopvang verantwoordelijk rroor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit uán
klnderopvangvoorzienlngen. Het College van burgemeester en wethouders leEt over de ullvoering van haar taken
jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de lnspectie van het Onderwijs (hierna: tnspectie).

De InspecÈle is door de mlnister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangÈwêten om lnterbêstuurliJk
toericht uit te oefenen op de manier waarop gemeenten invulling geveÍl aan hun wéttetqke taken op het gebièd
van toezicht en handhaving in de kinderopvanq. De verantwoorOing van gerneenten richling de lnspectie vindt
plaats vla de Jaarverantwoording. DërÊ moet rllterliJk 1 Jull worden ingediend en betreft het verslag van het
voorgaande jaar,
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De ultbraak van het coronavlrus en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben lnvloed (gehad) op de
uitvoering van de wettefijke taken kinderopvaÊg door gemeenten. De lnspectie eal de norÍnen die hiervoor
gelden daarom niet onverkort toepassen bij de beoordeling van de taakuitvoering door gerneenten in 2020.

Dit heeft tof gevolg dat de Inspectie maatwerk aal Èoepassen bij beoordeling van de taakuitvoering, De keuees en
afspraken die gemeenten hebben Eemaakt, en de onderbouwing daarvan, zullen bU dit maatwerk een belangrijke
rol spelen. BiJ het maken van keuzes en afspraken dlent, zoals altlJd, het doel van toezlcht en handhavlng op de
klnderopvang voorop te staan. Dit doel isr het borgen van verêntwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige
erngeving.

Opbouw van de vragcnllfrt
De Jaarverantwoording over 2020 bÊstaat ult twee delen: ,A en B. We llchten dit hieronder toe.

DeeIÁ
De vragen in deel A eijn bedoeld om een goed beeld te krijgen varr de coÍltÈxt rïaêrbinnen g€mÊenten hun tákeÍ1
in 2020 hebben uitgevoerd. Dit deel begint daarom rnet enkele vragen y{aarmee de gevolgen van de
coronamaatregelen op de taakuÍtvoerlng door de gemeente ln beeld worden gebracht. Daarna worden er ëen
aantal vragen gest€ld over de afspraken en de keuzes die ziJn gemaakt voor de perlodÊ traarin weer kon worden
toegewerkt naar de reguliere wijze van het uitoefenen van toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Deel E
DeelBvandevragenlijstbevatvragenoverdeuitvoeringvandewettelijketakenover@De
crlterla dle hlerblJ aan de orde komen, z[n (net als ln anderc Jaren] gebaseerd op de vler belangrfkste wettelflke
taken van gÊÍïleenten. Om de toeËichtlàst zo klein mogelijk te houden, bestaat dit jaar de mogeliJkheid om (na
het invullen van de vragenlijst) docurnenten in het tSD te uploaden die de gevraagde informatie bevatten. U kunt
naar deze docurnenten verwfizen ln de toellchtlngen.

Faaerlng ven de conorlama.tnË$cl€n ln dere Jeervorentrroording
De coronamaatregelen die in 2020 zijn genornen. kunnen in verschillende fases worden onderscheiden. In de
Jaarverantwoordlng houden we de fases aan dle zlJn beschreven ln de DenkífJn Toezlcht en Handhavlng tlJdens
Ëërona - Fás€ 3 die in de eerste helft van Juni 2020 door VNG Naleving ên GGD GHOR NL ter besftikking is
gesteld àan gemeenten en GGD'en.

Aangezien fase 3 helaas niÊt tot en met het einde vàn het jaar heeft geduurd, hebben wij over deze fase een
aanvullende tekst geschFeven.

Fase J; betreft de perlode van 16 ínaart fot en met l0 ínel 2020,
In fase 1 mochten onderwijsinstellingen en voorzieningen voor kinderopvang {kinderdagverblijven.
bultenschoolse opvang en gastouderopvang) geen ffsleke onderwfsactlvltelten en Èpvang aanbleden. Êen
uitzondering werd gemaakt voor de noodopvang van kinderen van ouders irr cruciale beruepen en de opvang van
kwetsbare kinderen.

Fase Í; ó€trÉÍt de oelriode van 11 mei tot en met 7 Juní 2020,
In fase 2 gingen kinderen weer rroor de helft van de tijd naar school, de andere helft kregen zij thuisonderwijs.
Het speclaal ondenrlJs, de klnderdagverbllJven en de gastouderopvang glngen weêr open voor alle klndÊrên. De
bultenschoolse opvang was alleen beschikbaar op dÊ dagen dat kinderen naar school gingen" Daarnaast liep de
noodopvang vosr kinderen van ouders in cruciale beroepen en de opvang van kwetsbare kinderen door.

Fase 3; bereft de periode van I juni fof en met 15 december (oorcpronkelijk: 31 dxember) 2020,
In fase 3 waren de scholen weer vollediE open €n was ook de hele kinderopvang weer op reguliere wijze
geopend, De noodopvang wetd daarorn afgebouwd en was (tot 1 Jull) alleen noE besÊhlkbaar ln de avonden, de
nachten en de weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken"

Aanvulling wat àetreÊ fase 3l
ln de Denktiin Toezicht en Handhaving t$dens carona - Fase J is aangegeven dat fase 3 bij ongewijzigde
coronamaatregelen tot 31 december 2020 zou duren. Op 14 december 2020 werd echter aa'ngekondlgd dat het
basisonden*ijs en een goot gedeelte van de kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolsÊ opvangl vanaf
16 december, tot en met in ieder geval 17 januari 2021, gesloten zouden zijn. Dit betekent dat fase 3 per 16
december geëlndlgd ls"

Deel A

De vragen ln deel A zfn bedoeld om een goed beeld te krflgen van de contexl waarblnnen Eemeenten hun taken
in 2020 hebben uitgevoerd,

Gevolgen van de coronamaatrÊgëlen

Hebben de coronrmaÈtr€g€ÍÊn. over het s,ehele lear 2O2O berie.r, da uitvoering vrn dÊ wÈtt€lijkê
tahcn toczicht cn handhaving ftindcnotrvrng door dc Acmccntc bcínvlocd?

.--', Jê, de coronamaatregelen hêbben ertoë geleid dat de gerfleeflten haar wetlelljke laken op hêt gebled van
'J kinderopvang niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren"
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flbr Nee, de gemeente heeft, ondanks de coronarnaatregelen, haar wettelfike taken op het gebied vanvÍ klnderopvang volledlg kunnen ultvoeren.

Ie er handhavlng lng€r€t bfi noodopvanglocatlss nsaÍ aanleldlng van (slgnralgeetuurd) toulcht in ds
ocriode ven 1Ë mrrrt tot cn rncrt " iuni cn dc ocriodc van 16 tot sn met 31 d'ccrmbcr op dc kwaliËdt
van dr klnderopvang?

f) nee

ll :a. nameliikvr

Dral B

Uifuoertng van de wefrcfr/íe takefi klndêíopvang irr 2020

De volgende vragen gaan over de feltelfike ultvoerlnE van de wettellJke taken van de gemeente over het volledlge
verslagJaar 2020, De JaarvÊrántwÊordhg heelt betrêkklng op de volgende viÊr wett€lfke taken vàn Semeenten:

t. Het uitvoerën van de reglstertaak van het LandellJk Reglster Klndercpvang (LRK).
2. N'lêt tijdig afhandeltn van aanvragefl voor toestÊmming tot êilploltatie en registratie vaÍt nieuwe voorzieningen,
3. H€t iaten uitvoeFen van de verplichte onderroeken dsor de toezichthouder.
4. Handhavend optreden.

l- Crltrrlum r€glet€rvo€Ílng

Toellc/tttng wettel IJ ke taak

Het LRK moet juist en volledig zijn gevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kan worden gedacht aan:

e Wljzlglngwerzoeken dle nlet (of nlet op t[d) zfln venruerkt;
. Onjulste aanduiding van het (wel of nlet) aanbi€den van gesubsidieerde voorc€hoolse educatie door

kinderdagverblijven;
r Het nlet ln het publleksportaal gepubllceed z{n van onheroepelfk geworden handhavlngsbeslulten

(aanwiJzing, boete, last onder dwangsom, last onder bestuursdwaÍlg en exploitatleverbod);
r Onjuiste informatie door invoerfouten.

NB: Wflzlglngen dle de houder nlet heeft doorEegeven vallen bulten dlt crlterlum.
NB; Het gaat bij dit criteriurn uitdrukkeliJk0i$ om de invoer ln GlR-Handhaven en GlR-lnspecteren.

VrrantwoordlngrlnforrnaËe ruglrt*vocdng

la. YUrr hGt LRK gcdurcndc hct vcrullgflaar 2O2O lui.rt, vollcdig cn acàrccl?
fr:t
f, ttee, nlet helemaal

2. Grltcrlum dfdlg aílehandclde mnvragtn KDV, BSO, GOB, VGO

Toel i chti ng w ettel íj ke ta a k

Dít criteríum betreft het tijdig afhandelen van alle aanvragÊn voortoest€mming tot exploitatie en r€gistratie van
nieuwe voorzieningen die door de gemeente zijn ontvangen in de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020.
Voor deze termlJn ls gekozen omdat aanvragen dle aan het elnde van dere perlode blnnenkomen dan nog voor
31 december 2020 konden worden afgehandeld.

Voor het t[dlg aftandelen wordt Êen termfln gehanteerd van tlên weken, eventueel vermeerderd met de (ln het
LRK vaítgelegde) opsd'rorting. Binnen dÊee tÊrmijn moet de voorriening in hêt LRK de vervolgsbatus
'geregistreerd','Efgewezen' of ingetrokkent hebben gekrregen.

NB: Ilgetrokken aanvragen vallen buíten dit criterium.
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VerantwoordlngrlnÍormade tlfdlg afgetrandeldr aanvragen

la. De gemêente heeft in de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober e0a0 5 aanvragen voor toestemming tot
exploltatle en reglstralie ontvangen. waarvan er 5 tljdlg afgehandeld z[n. Dit betekent dat 100% van de
aanvragen tijdig afgehandeld is"

2b. U kunt hicrondtr ingaan op dc bcharldc raeultatcn an, indi,cn van tocparring, toclichtcn waarom
nlet alle ranvriigcn tlJdlg aÍgehandeld zfin.
Indign er een plan Ís geíï,64frt in verband mÊt Êorofia, kunt u hier ingaafl op hoe de uttvoering varr lret plan is
vertapen,
AIs u beschlkt over documentatle waarln deze vraag woilt beantwoord, kunt u (mtfs u deze documenfaÊJe ooft
uplaadt in fiet ISD) hier volstaan fir?ef eeÍ? verwijzlng naar deze docurnentatle en waar het antwoard precies staat

U kunt de nlet tÍJdlg afgehandelde vragen vlnden ln de "CantroleilJst ttJdÍg afgehandelde aanvragen".

3. Griterlum ultvo€Ílng inspectiee

Toeltchttng wettêlflke taak

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD voert
lnspectles uÍt en rappofteert hlerover aan de gemeente. HlerblJ geldt het volgende:

. Íêder gcregistrê€rd kindcrdagverbliff (KDV), br.ritenschoolse opvang (BSO) ên gastouderbureau (GOB)
rnoet jaarlijks worden geïnspecteerd. Bij iedere nieuwe voorziening díent binnen 3 maanden na inschiijving
ln het LRK een onderzoek na reglstratle plarts te vlnden.

. Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang {VGO} dient voor registratiÊ geïnspecteerd te worden.
r Tenminste 59o van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderupvang moet jaadijks worden

geïnspecteerd (de rogenaa mde steekproef).

Vcrrnhroordingrinformaffc lnrpcctig gcregir.trccrdc cn nicuwc l(DV, ESO cn GOE

Ieder geregistreerd kinderdagverblUf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau moËt jaarlijks worden
geïnspecteerd. Bij iedere nieuwe vooaiening dient binnen 3 maanden na inschrijving in het LRK een onderroek
na registratle plaats Èe vlnden,

3a. De GGD heeft in het verslagjaar ?020 17 van de 22 locaties geihspecteerd. Dat betekent dat 77.3% van de
locatles ls geïnspecteerd.

3b, U kudt hieronder ingean op dc Ëehaalde rËiultàtËfi €n, lndi€r vin toêpasslng, toêllchten waarorn
hcpaaldc locaticc nlet zijn gcl'ncpcctcerd.
Intltgn êr €ert plan ls gemaakt ln verband met torona, kunt u hler lngaan ap hoê de ultvaerlng van het plan Is
verÍ0Fen,
Als u beschíkt over documenta&ê waarín deze vraag wordt beantwoord, kunt u (mits u deze documenfafib ook
uptaadt ln het ISD) hter volstaan met een verwlJztng naar deze dotumentatle en waar het antwoofr precr'es sÊaat

U kunt de niet gelnspecteerde lwties vínden in de "Cantrole/r.ysf geínspecteerde voorcieníngen KDV, B5O, GOB".

Het te inspecteren en is gebaseerd op aantal ingeschreven
voaalenlngen op 3t dxemfrer 2020, vermtnded firët het aantal vaonlenlngen lngeschreven
vanaf Í oktober 202A, De reden hlervoor is daf lret onderzoek na registratie van deze
vooaÍeningen na de jaargrens (1 januari 2021) kan zijn uítgevoerd.

Het aantal gelnspecteerde KDVE, ESO3 en 6O83 ts gebaseerd op het aantal voorzlenlngen dat tn
2024 is onderzacht (datum rnspÉctiebeeoek) via een Jaarlfiks orrderzoek of en ondenoek na
registratie. Een onderzoek moet voor 7 maart 2021 daar de GGD zijn afEesloten sm geteld te
worden, Een voonlenlnE dle meerdere JaarllJkse onderzoeken of een Jaarluks ondenoe& en een

heeft gehad, rs slecáF één Í<eer getêld,na registntie

Vemntwoordingcinforrnade inspectiec ni€uw€ voonieniníËn voor gastoud€nopvÉÍtg

Elke nleuwe voorzlenlng voor gàstouderopvang (VGO) dlent voor toestêmmlng tot exploltatie en reglsratle
geïnspecteerd te worden.

3c. De gemeenle heeft ln het verslagJaar 2020 4 van de 4 nieuwe voorzlenlngen voor gastouderopvang
geÍnspecteerd. Dat betekent dat 100qo van de nieuwe vooraieningen voor gastouderopvang is geïnspecteerd.
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3d. U kunt hltronder ingaan op de behaalde r€dultàt€n en. indien ván to,€passirrg, toelichten waarom
brpaaldc voorrisningcn nict rijn geïn+pestacrd.
Indlen ër een plan ls gernaakt ln verband ffiet Ëorona, kunt u hler lngaan op àoe de uitvaerlng van het plan ts
verlopen,
Á/s u bescltikf over documentafie waarín deze vraag rarordf beanfwaord, kunt u (mits u deze dacumentatie ook
uploadt In het ISD) hier volstaan met een verwijzlng naar deze documentatle en waar het antwoord prec/es staat

U kunt de niet gelnspecfeerde voorzieningen vinden in de'Controlelijst geihspecfaerde voorzieningen (VGO
nieuw)".

Het onderzae* voorrÊgistràtie rnoef yoor I rnaart 2021 daor de GGD
fe rvorden"

tel

hetts aantalopgebaseerd
2024december bezocht/s

{datum i nspectiebezoek ).
z$n afgesloten om geteld

Verentwoordingelníormafie inepectiee geregirtreerdc voonleningerr voo. ga!Ítouderopvang

Tenmlnste 5i6 van de gereglstreerde voorzienlngen voor gastouderopvang {VCO} moêt JàarllJks worden
geïnspecteerd.

3e. Op 1 Januarl 2020 stonden 20 voorulenÍngen voor gastouderopvang gereglstreerd. Hleruan ziJn er 5 ln de loop
van het jaêr uitgeschreven en niet geïnspecteerd, Het aantal vooreieningen voor ga$touderopvang dat de hasis
vormt voor het gercentage geïnspecteerde vooraieningen is daarom 15.

De gemeente heÊft in het verslagjaar 20?0 3 voorrieningen voor gastouderopvang geïflspecteerd. Dat betekeilt
dat de steekproef van geïnspecteerde voorzieningen ?096 bedraagt.

3Í. U kunt hlelpnder lngaan op de bchaalde rêÍultat€n en, lndlen van toepasrlng, tocllclrtefl waàFom
minder dan 59ó ic geïnapect€€td,
Indien er een plan is Eemaakt in verband met corona, kunt u hier ingaan op hoe de uitvoering van het plan is
vedapen.
Áls u óescltikt over dxumentatie waarin deze vraag wordt beaatwoord, kunt u (mifs u deze documentatie ook
uploadt in het I9D) hier volstaan rnef een verwijzíng naar deze documentatie en waar fiet antryoord precrês sfaat

In de 'Controlel$st geinspecteerde vsorzieningen (VGO bestaand en uitgeschteven ift peiljaar)" vindt u alle VGO's
die op 7 ianuarÍ 2OZA de status 'geregistreerd' hadden, welke daarvan gedurende het verslagjaar zgn
ultgeschreven, en welke ln het verslagJaar {datum lnspectlebezoek) ge'inspecteerd zlJn met een JaarttJks
onderzoek,

Het aantalgeregllstreerde voorzlenlngen voor gastouderopuang is geàaseerd ap alte vmrzlenlnEen
vaor gastouderapvang dÍe waren ingeschreven ap t ianuari, verininderd rref hef aafitàl
niet- geinspacteertÍe voorzieningen voor Eastouderopvang dat in de loop van het jaar is

Het aantal geihspecteerde voorzieningen voor gastouderapvang in 2020 rb geóaseend op het
aantal voorzieningen voor gastouderopvang dat in 2O2O is bezocht voar een jaarlijks onderzoek
{datum lnspect/eà*oek). Een onderzoek moet voor I maart 202i. door de 6lGD ztJn afgestoten om
getetd te wordeft,

Aantal
Aantal

VGO's op 1 januari 201O = 10O
daarvan geiirspecteerd h 2A20 = 10
daarvan uitgeschreven in de loop van 2020 - 25
daarvan uifgescàreren en geiaspocfeíird - I

Het aantal yGo's ur'fgiescfireven en n/et geihsgrer:roerd ís dus 25-8=17
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Het percentage gÉih.c;r€cteerd€ VGO'r in dlt vatrbeeíd is; 10/(100-17] = l2olo

4, Criteriuft Handháving / heretÊl van tËkortkomingen

Toe ltthtt ng w ettel lj ke ta a k

Als er sprake is van tekqrtkomingen hebben gemeenten een beginselplicht tot handhaven.
In sommlge ornstandigheden kan het College van burgemeester en wethouders afzien van handhaving.
Voorbeelden hiervan zijn: zicht op leEalisatie, strijd mÊt de beginselen van behoorlijk bestuur, het niet meer in
exploitatie zijn van de betreffende locatie, etcetera. We noemen dit beredeneerd nlet handhaven.

fnÍormatlc ovcr het gcbrulk yan GlR-Handhaven door de gemcentc

44. Ítlaaktr uw gËmËêntc ordurcndc hct achalc iaar 202O gtbruik van ËIR-]landhav:n?
Sn
$ t'tee

Ven ntwsordlngrlnform,atlc I nzst va n lrerstelaa n Èod

Wanneer er tlJdens een ondetzoek tekortkomlngen ziJn geconstateerd, kan de GGD-lnspecteur dê houder ln
bepaalde gevallen een 'herstelaanbod' doen. De houder krijgt dan de gelegerrheid om de tekortkomingen voor
afronding van het Ínspectierapport te herstellen. Dlt herstelaanbod is een eerste actie om de tekortkomingen {te
doen) herstellen.

N.B.: Ook als een tekortkoming wel is hersteld. is het mogelijk dat de gemeente er, gezien de aard van de
tekortkomlng, toch voor klest een (blJv. bestraffende) vervolgactle in tê zetten.

Onderstaande tabel geft, naast een beeld van de inzet, ook een beeld van het resultaat van het herstelaanbod
dat ln het verslaqfaar door de GGD ls lngeuet,

TabeÍ I
zonder

: In'et en re$urfàat vàn lrerstel4'anbod ap àêt folr/ê iisnftrí tekortkoffitngen ln 
'/le 

lnspectterapporten, dus met eft

.69ó

o%

oryb

4c. U kunt hicrond:r ecn toclichting gcven op hct ingcecttc herrtalaanbod cn, indicn van toepar+ing,
(vool zo{er mogellJk) toellchten rraarom het henrtel van fommlge tekoÉkomlngen onbekend It, c.q.
ni€t in de GIF is E€rÉgistne€rd.
U kunt in de "Contralelrysf áeoordeelde voon*aarden met herstelaanbod'vinden welke tekortkamingen het
betreft.

de "Contralelijst voorwaarden met voorzieningen met 7 of
GED, Tevens wordtrneer oyertnidtngen getoond waarblJ een herstelaanbod ts g&aan door de

getoond wat de uitkomst van fief iersfe/aan0od was,

Het befrefr voorzieningen waarbij ín de peiode I okfober 2OI9 tot 7 aktober 2O2O een jaarlÍjks
anderzaek of een onderzoek na reglstratle ls afgeslaten door de GGO, waarblt avertredtngefi z$n
Et€cóílsfátÊerd en het adrrles 'handhaven'of hiet handhaven' is gegeven door de GGD. De
voorzÍeningen hebben de sfatus 'geregistreerd' op Jl december 2020"

Het /s magetuk dat de 6GD f,ef herstelaanbd welfieeft geregisrreerd in GlB-trnspecterefl. nláór
dat de uitkamst ervan niet is ingevuld, In dat geval staat in de contralelijst: hersfe/aanóod
ged aa n, u itkorn st onbelrend'.

ing

0

o OqÊ

voorwaarden met tekortkominq, wel herstelaanbod

voorwaarden m€t tekortkoming, qeen

n/éf

(geen registratie)
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Vsrantwoordingtinformatie ingÉu€tt€ handhavingÊa€ti€s bij ÍËpp,ort€n m€t advies 'handhav€n'

Wanneer het inspectleràpporÈ cleflnltlef ls geworden, wordt het ter beschikklng gesteld aan de gerneente, De
gemeente rnoet vervolgens alle rapporten waórin dÊ GGD-toezichthouder het advi€s'handhaven' geeft,
oppakken.

4d. De geÍneente heeft t handhavingstrajecten lngezet naar aanleiding van de t inspectierapporten met
handhavingsadvies. Dat betekent dat 10096 van de rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is
opgepakt.

4e. U kunt hlerond*r ingaan op de behaalde rÊÉultat€n €nr indi€n ven toapasÉing, toelichteil yt Ëarom
Gr gètn handhavingrtra,jcct i* gcrtaÉ naar aanlciding van ccn inrpcctierapport mct ccn
handhavlngerdvlec.
d.et op; Indiert ur4/ geÍneedte .?i€t het geheÍe jaar gebruik h#fr geffiaakt van GIR.'H, drcfi u de informatie dle
onfbreekt in 4d zelf op te nemen rn uw foeÍicfifihg.

In de "Controleiijst ingezette handhavingstrajecten ap óvertredlngen" kur't u vinden op rve/ke inspecfferapporten
mef een handhavingsadyies geen handhavingstrajecÈ rs opgestrrrt

Indiert er een ptan rs geÍnëákf in verband met córona, kunt u hier ingaan op àoe de uitvoering yên Ëet plan is
verlopen.
Á/s u Descltlkt over documentatle waarln deze vraag wardt beantwaord, kunt u (mlts u deze documentatle oak
uptoadt in het ISD) hier valstaan ffiet een verwijzirtg naar dete documenta#e eft waar t?ef arïtwooíd preÊies stáaf.

Verantwoordlngslnfcrmatle lngezette hendhaylngnctler b[ tekortlromlngen

Onderstaande tabel geeft weer in welke mate de gemeente handhavingsacties heeft ingezet.

Tabel 2: Ingezette handhavingsaÉties op het totale aantal tekoÉkomingen in alle inspectierapporten met een
handhavingsadvies (llB: dit is inclusi€f de tekortkomangen die zijn hersteld na herstelaanbod):

*Het totáêl ààntËl Ínet een in tàbêl 2 kan kleiner riJn dàn het totaal aaítal beooÍdeelde
voorwaarden met een tekortkoífllng in tsbet l Dat komt ÊÍfldàl tabel I is gêbàsserd op hêt áántal tekortkomíngên tn alle
inspectierapporten (ongeacht wel of geen handhávtngsadvies) en tàbel e àlle€n is gebaseerd op het Ëaíïtil tekortkoÍïlngen in
rapporten met handhavlngsadvles.
*íOmdat in de pmktÍjk soms meerdere soorten acties worden vastgelegd op dezelÍde tekortkoming, kan het voorkomen dat de

verschillende percentages opteilen tot mÉer dan lO0o/0,

Van deze totaíe qróep afgeronde ínspècties rnef advies 'handhaven' urorden geteld: alte
handhavingstrajecten waaraan handhavingsactíes zijn gekoppeld (dit is inclusief aÍle actres
waarbiJ tn de GIR doar u'nlet handhayen'is tngevulcl).

Zo wordt ook àet dantat inspectrês rnet advies'handhaven'waarbij geen handhavingstraject is
gekoppetd of waarbij geen actie fs vastge/eEd, in beeld gebncht.

Een handhavtngstralect moet voor 7 Januarl 2A21 z$n aangemaakt om te worden geteld.

9en-l
advies

201
eeíl

der'ember

Beoordeelde voorwaarden
is ingezet

waarop een

I

0

100?b

tooq6

0 oqÈ

0%

I

Ín€t waaroP
deorndat t5 na aaherstel nbodgehandhaafd tekortkoÍning opgêlo6t

l*ldcrdorp

handhavingsactie is vastgelegd

niet is

met lYaàrop beredeneerd nlet
is vrnwege andere red'enen

voorwaarden met tekortkomingen waarvoor geen
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4f. Op de in totaal I tekortkomingen ult alle lnspectiÈrËppoíten rnet êen handhavlngsadvles heeft de
gemeentÊ 0 keer een handhavingsactie ingeuet, 0 keer beredeneerd niet gehandhaafd na herstelaafibod, I keer
niet gehandhaafd vanwege andere redenen, en 0 keer geen handhavingsaËtie vastgelegd.

{g, U kunt hÍsrondor ingaen oF dÊ behaalde r€sultat€n €nr iÉdi€n vÍil to€paÉrlng, toellchten waarom
Gr gcËn actic ir vutgalcgd, of wat dc motivatic war voor hct hcncdcnacrd nict handhavcn vrnwGÍc
andere rcdencn dan herrtelaanbod (graag rangevên wclkc redencn dat warren).
let op; Indien uw geÍïïeËnte niet het gehele Jaar gebruik ftóeÊ gÊífláakt van GIR-H, dient u de informatie
die ontbreekt in 4f zelf op te nemen in uw toelichting.

In de .Controler$st overffedingen zonder handhavlngsactie of ffet act e riÍet handhaven ína fiemfe/aanàodJ'
vindt u de tekortkomingen waarop de actie 'niet handhaven'sf de acfi'e 'niet ftandftayen na hersfelaanbod' is
vastEelegd. Een Íege cel hetekent dat er geen actÍe ls vastge/eEd"

Indien er een pÍan is gemaakt in verband met corona, kunt u hier ingaan op fioe de uitvaering van het plan is
verlopen,
4ís u óesclrikt oyer documenntte waarin deze vraag r,rrordt beantwoord, kunt
uploadt ín het I9D) hier yo/sfaan rnef een verwijzíng naar deze documentatb

u fmíts u dece documentatië aak
en waar het antwoard precrbs staat.

Het aantal lngezette handhavlngsacfÍes = het aantal tekortkomlngen waarvoor een {Jurldlsche of
nietJu rid isehe) hand havingsácfie ls i ngerên
Beredeneerd niet gehandhaafd na herstelaanbod = àef aanfal tekortkomingen waaruoor de actie'niet
handhaven na ierstelaanbad' ls vastgelryd, omdat de tekoftRomlng na herctelaanbod Is herstefd.

Êen actie noet uiterlFk 3Í december 2020 zijn yástgetegd óm getetd te *orden"

irt
Het totale aantal

rnet óeÍï

waavoor (onderbouwd)

5. Àanvullcnde vraag naar eanlglding van de rhuetle in 2OtO

Als gevolg van de coronacrlsls hebben GGD?n ln 2020 een belangruke rol gehad ln het bepalen van de lnzet van
de inspectiecapàciteit en de uítvoering van het to€zicht op de kinderopvang, De GGD werkt regionaal onder
ei nd verantwoordelij khe id va n a lle regiogemeenten.

Het kaÍï voorkomen dat wil, naar aanleidíng van de uitvoering van het toëuicht in 2020 in Êen bepaalde regio,
contast opnemen met de betreffende GGO. Als wij dit doen, worden alle regiogemeenten over de uitkomstèn van
cllt contact geÍnformeerd.

Wilt u vooraf geinformeerd worden over het eventuele contact met uw GGD?

J la, graag

fl ruee, dat hoeft niet

5. Algcmcnt toclicfrffng op dc Jaatwcr:antwoarding 2O2O

Als u lnformatle heeft dle van belang ls voor de lnterpretatle van de verantwoortllngsgegêvens door de InspêÊtlê,
kunt u deze hier invullen. Houd de toelichting s,v,p. eakelijk en op hoofdlijnen, Verineld geen privacygevoelige
gegevens.

7. Documcntcn uploadcn in hct fSD

ttVllt u gebrulk maken van de mogelfkheld om documentên te uploaden ln het ISD?

:Ë] u
] ruee

LET OP: het uploaden van documenten in het tSD is een pro{es dat apart plaatsvindt, en dus los staat vaÍl het
invullen van de jaarverantwoording.

Vol,g voor hct uploed€n vln documeftten de volgrnde rteppen;
f . Log in op het ISD (Als u al ingelogd bent. kunt u deze stap uiteraard overslaan)
2. Ga naar het mênu ''Docurnenten" op de homepaglna of onder het tabblad "Aanlêverên"
3. Kies'Bestanden aanleveren"
4. Upload een of meerdere documenten
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U ontvangt, indien gewenst, van elk Eeupload document een ontvangstbevestiging per mail

L Downloaden JaerversnttffooÍdlng t.b.v" yaststelllng door hct CollÊgÊ
Lees onderstaa nde i nfornatie s. v. p. figlrygl doar.

U bent aan het einde van de vragênlijst g€komen. De volgende stap bestaat uit het vaststellen vail de
jaarverantwoording door het College. Voor de cornmunicatíe met het College kunt u gebruik rnaken van sen
download van de ln de:e vragenllJst gepresenteerde verantwoordlngslnformatle, lncluslef de door u gegeven
antwoorden Ên toelichtingen.

Om deze download te kunnen makenn moet u eerst de vragenlijst verlaten door {linksboven) op ïerug naar
vragenlflst detalls' te klikken. Veruolgens kunt u in de vragenlfstdetallpaglna de download staÉen. De download
t'leeft de vorm van een pdf-bestand of een word-bestand.

r Voor een pdf-bestand kiest u: Toon Antwoorden PDF.
r Voor een word-bestand klest u: Toon Antwoodên DOCX. (NB: In oudere versles van Internet Explorer kan

het ziJn dat deze opie niÊt werkt als u Êr'op klikt, Kies dan voor: redrtermuistoets, opÊnen in nieuw
tabblad.)

Na het downloaden van het bestand zfn er verschlllende mogelfikheden:

. U kunt hËt pdf-h€stand als bUlage to€voËgen aan een door uzelf op tê stellen docurnent ten behoeve van
het College.

. U kunt het word-bestand bewerken tot een document behoeve van het Gollege.

Als de vaststelling door het College niet tot wijzigingen heeft geleid, kunt u írnetêen 'Opslaan en verder' klikken
om de Jaarverantwoordlng ln te zenden.

Wanneer de vaststelling door het College wel tot aanpassingen heeft geleid, moet u de door u
lngevulde Jaaruerantwoordlng eerct overcenkomstlg aanpassen alvorcns deze ln te zenden. U kunt dlt doen
door vanaf dit Funt terug te bladeren ên dê Ëv€ntuele aanpassingên aaR t€ brêngen. Daama klikt u op 'Opslaan
en verder'.

9. Inzendm faarvarantwoordlng

U staat nu op het punt d€ jaarverantwoording in tê aendÊn biJ de Inspectie. Volg hlerbfi onderstaande stappen:

1. Druk op de knop 'Einde vragenlijst' om de jaarverantwoording definitief te rnaken.
2. Daarna kllkt u op Terug naar vragenllJst detalls'.
3. Klik vervolgens op \fezenden', rêchtsboven in het scherm.
4. Uw jaarverantwoording is nu ingezonden.

Mët het inaenden van dÊ Jaarverarrtwoording ondÊrschriJÍt u, nam€ns uw gÊmêente,, dat de gegeverrs complÊet
en kwalitatief op orde zijn" en dat de jaarverantwoording is vastgesteld door het College.

Met vriendelijke gmet en hartelijk dank voor uw medewerfting,

Marja Paulusscll
( 5e n i or i n specteu r K i nderopva n g )

Voor vragen óf opmerkingen: kinderopvanq@owirlsp.nl of 06-46383759

Paglna I van I Gegenereerd op: Í3-04-2021


