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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen en vóór 
1 juli 2021 in te dienen bij de Inspectie van het onderwijs. 
 
Toelichting 
Korte toelichting op de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020. 
 
1.     De coronamaatregelen hebben, over het gehele jaar 2020 bezien, de uitvoering van de wettelijke taken 
toezicht en handhaving kinderopvang door de gemeente beïnvloed. Er zijn minder inspecties uitgevoerd 
omdat de werkzaamheden stil zijn komen te liggen. Met de GGD is afgesproken dat de betreffende locaties 
die niet zijn geïnspecteerd in 2021 met voorrang te inspecteren. 
2.     De inspecties konden gezien de beperking door de coronabestrijding niet op de vastgestelde wijze 
plaatsvinden. Er waren aanpassingen noodzakelijk. Hiervoor is begin juni in goede samenwerking met de 
kerngroep van ambtenaren inspectie kinderopvang én gebaseerd op de landelijke afspraken omtrent de 
inspecties kinderopvang, een aangepaste werkwijze en financiering ontwikkeld. Met bestuurlijke instemming 
is gestart met de aangepaste werkwijze. 
3.     De reguliere werkzaamheden van de inspecteurs kinderopvang bij GGD Twente zijn medio maart 2020 
stilgelegd i.v.m. de uitbraak COVID-19 en de daaruit voortvloeiende opschaling van de GGD. Daarnaast 
legden de Corona-maatregelen de kinderopvang stil. Medewerkers van de afdeling inspectie werden ingezet 
bij de corona aanpak van GGD Twente. Vanaf medio mei 2020 is de reguliere kinderopvang weer gestart. 
Met bestuurlijke instemming is gestart met een aangepaste werkwijze, waarbij het accent is gelegd op het 
uitvoeren van de wettelijke 5% gastouderinspecties en het streven om 89% van de kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang en gastouderbureaus per gemeente in Twente te bezoeken. 
4.     Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijk Inspectie Ruimtes Handhaving 
(GIR) waren gedurende het verslagjaar 2020 juist, volledig en actueel. 
5.     In het verslagjaar zijn er 8 aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie ontvangen. Deze 8 
zijn allemaal tijdig afgehandeld. Hiermee is 100% van de aanvragen tijdig afgehandeld. 
6.     De GGD heeft in het verslagjaar 21 van de 28 locaties geïnspecteerd (6 Buitenschoolse Opvang 
locaties (BSO) en 15 locaties Kinderdagverblijven (KDV). Dat betekent dat 75% van de locaties is 
geïnspecteerd. Het streven was 89%, dit is niet gelukt door de coronamaatregelen. 
7.     De gemeente heeft in het verslagjaar 6 nieuwe Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO) ontvangen 
en de GGD heeft deze 6 ook geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe VGO is geïnspecteerd. 

 



8.     De GGD heeft in het verslagjaar 2 bestaande VGO geïnspecteerd. Dat betekent dat 5.1% van de 39 
bestaande VGO is geïnspecteerd. Jaarlijks moet 5% geïnspecteerd worden. 
9.     8 keer was er een tekortkoming met herstelaanbod. 6 tekortkomingen zijn binnen de hersteltermijn 
herstelt. 2 keer was er een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te laat ingediend. 
10.  De gemeente heeft 5 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 5 inspectierapporten met 
handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de 
gemeente is opgepakt. 
11.  Op de in totaal 10 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de 
gemeente 6 keer een handhavingsactie ingezet. Deze tekortkomingen zijn na een hersteltermijn hersteld. 
12.  4 keer is er niet gehandhaafd vanwege andere redenen. Dit had 3 keer te maken met de opleiding voor 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 1 keer dat er een VOG te laat was ingediend. 
13.  Verder zijn er geen bijzonderheden te melden over het verslagjaar. 
 
Conclusie 
De gemeente heeft in 2020 voldaan aan de wettelijke taken volgens de Wet Kinderopvang. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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