
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 juni 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente   

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Afdeling Ontwikkeling, team Sociaal Domein 

Onderwerp:  Toezichtsinformatie Jaarverantwoording kinderopvang en 
peuterspeelzalen 2013 

 

1. Aanleiding 

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de ‘Jaarverantwoording kinderopvang en 

peuterspeelzalen 2013’ vast. Hierin staan de toezicht- en handhavingstaken die de gemeente 

in 2013 in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft 

uitgevoerd. Naast deze taak is de gemeente tevens verantwoordelijk voor het vullen, het 

actualiseren en het borgen van de kwaliteit van het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

De door ons college vastgestelde Jaarverantwoording is reeds aangeboden aan de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (via de Inspectie van het onderwijs). De minister 

gebruikt dit voor zijn landelijk oordeel; enerzijds de beoordeling van het gemeentelijk toezicht 

en handhaven en anderzijds de verzameling van aanvullende informatie ten aanzien van de 

effectiviteit van het systeem. 

Daarnaast is de ‘Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2013‘ gepubliceerd op 

de website www.waarstaatmijngemeente.nl.  

Via de GGD Regio Twente is, in het kader van het handhavingsbeleid kinderopvang en 

peuterspeelzalen door de Twentse gemeenten, de controle en het toezicht op alle 

geregistreerde instellingen geregeld. Binnen de GGD regio Twente is hiervoor een uniform 

handhavingsbeleid opgesteld. Deze is door alle gemeenten in Twente vastgesteld en wordt 

door alle gemeenten gehanteerd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Op 31 december 2013 zijn er in deze gemeente in totaal 35 (2012; 39) instellingen voor 

kinderdagverblijven, vestigingen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in deze 

gemeente geregistreerd. Tevens zijn er in Hof van Twente 137 (2012; 155) gastouders actief. 

http://www.waarstaatmijngemeente.nl/
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Al deze instellingen, inclusief de inspecties/controles van de GGD Regio Twente, zijn te vinden 

in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit openbare register wordt door 

de gemeente gevuld en bijgehouden. 

 

In 2013 zijn er bij een aantal voorzieningen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang 

tekortkomingen gesignaleerd. Hierdoor scoort Hof van Twente op een aantal punten onder het 

gemiddelde. Dit is een gevolg van de bewuste keuze om niet rigide te handhaven. Wij gaan in 

alle gevallen eerst in overleg met de instelling voordat een formeel handhavingstraject gestart 

wordt. Het uiteindelijk doel is namelijk niet het handhavingstraject maar het beeindigen van de 

ongewenste situatie. Uiteraard zullen wij bij de afweging om wel of niet een handhavingstraject 

in te zetten de veiligheid van het kind voorop stellen, indien dit in gevaar komt/is. Wij zullen dan  

de tot ons beschikbare middelen inzetten. Deze zijn door ons college vastgelegd in de Beleids-

regels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hof van Twente 

2013. 

 

Het betreft hier tekortkomingen op het terrein van het niet voldoen aan het pedagogisch beleid, 

de inzet van beroepskrachten, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, ontbreken van 

(actueel) beleid op het terrein van risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het ont-

breken van een oudercommissie. De gesignaleerde tekortkomingen zijn met de desbetref-

fende instelling kortgesloten (mondeling/schriftelijk) en binnen afzienbare tijd opgelost. Voor 

een aantal tekortkomingen geldt dat deze eind 2013 zijn geconstateerd, deze worden in 2014 

opgelost (en zullen bij de jaarverantwoording 2014 terugkomen). 

 

Bijgaand treft u de Toezichtsinformatie Kinderopvan 2013 aan.  

Bij een aantal grafieken geven wij een korte toelichting 

 

Grafiek 1; afhandeling aanvragen 

Bij een aantal aanvragen is niet binnen 10 weken afgerond. Het betreft hier een overschrijding 

van een aantal dagen. 

 

Grafiek 3. Uitvoering inspecties voor Voorzieningen gastouders 

De wettelijke norm van 5% is behaald. 

 

Grafiek 5 Ingezette handhavingstrajecten 

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid kinderopvang streven wij zoveel mogelijk naar 

overleg en overreding. Daarom wordt er bij de tekortkomingen niet altijd een handhavings-

traject uitgezet, bijvoorbeeld indien het pedagogisch plan moet worden. Hierover vindt ook 

overleg plaats met de GGD. 

3. Conclusie 

De kwaliteit van de kinderopvangorganisaties e.d. in deze gemeente wordt jaarlijks door de 

GGD Regio Twente gecontroleerd. Indien er sprake is van onvolkomenheden, zijn door de 

gemeente passende maatregelen genomen.   

Alle voorzieningen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen.  

Daarnaast zijn alle gegevens verwerkt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeel-

zalen. 


