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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen en vóór 
1 juli 2022 in te dienen bij de Inspectie van het onderwijs. 
 
Toelichting 
Korte toelichting op de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021. 
 
1.     De coronamaatregelen hebben de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving 
kinderopvang in 2021 niet beïnvloed. De GGD Twente heeft 100% van de inspecties gehaald in 2021. Per 
kwartaal heeft de gemeente een overzicht ontvangen met de uitgevoerde inspecties om zo de voortgang te 
monitoren. 
2.     Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimtes Handhaven 
(GIR) waren gedurende het verslagjaar 2021 juist, volledig en actueel. 
3.     In het verslagjaar zijn er 4 aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie ontvangen. Deze 4 
zijn allemaal tijdig afgehandeld. Hiermee is 100% van de aanvragen tijdig afgehandeld. 
4.     De GGD heeft in het verslagjaar 25 van de 25 locaties geïnspecteerd (10 Buitenschoolse Opvang 
locaties (BSO) en 15 locaties Kinderdagverblijven (KDV). Dat betekent dat 100% van de locaties is 
geïnspecteerd. 
5.     De gemeente heeft in het verslagjaar 4 nieuwe Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO) ontvangen 
en de GGD heeft deze 4 ook geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe VGO is geïnspecteerd. 
6.     De GGD heeft in het verslagjaar 12 bestaande VGO geïnspecteerd. Dat betekent dat 33.3% van de 36 
bestaande VGO is geïnspecteerd. Jaarlijks moet 5% geïnspecteerd worden. 
7.     In totaal zijn er 799 voorwaarden beoordeeld. 750 voorwaarden zonder tekortkomingen, 33 
voorwaarden met tekortkomingen, geen herstelaanbod en 16 voorwaarden met tekortkomingen met 
herstelaanbod. Alle 16 tekortkomingen met herstelaanbod zijn hersteld. 
8.     De GGD heeft 37 afgeronde inspecties uitgevoerd. In 11 van deze inspectierapporten werd de 
gemeente geadviseerd om handhavend op te treden. De gemeente heeft 11 handhavingstrajecten ingezet 
naar aanleiding van de 11 inspectierapporten met handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de 
rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt. 
9.     Op de in totaal 32 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de 
gemeente 31 keer een handhavingsactie ingezet. Deze tekortkomingen zijn na een hersteltermijn herstelt. 
10.  De gemeente heeft 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.  1 keer is er niet gehandhaafd vanwege andere redenen. 1 keer werd er niet gehandhaafd omdat het 
behaalde certificaat 3F op de onderdelen taalvaardigheid en lezen door de gemeente voldoende bevonden. 
12.  Verder zijn er geen bijzonderheden te melden over het verslagjaar. 
 
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, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


