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JAARVERSLAG KINDEROPVANG 2020, GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK  

 

INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag kinderopvang 2020. In dit jaarverslag wordt de inzet van de gemeente beschreven om 
kinderopvang aan te bieden die voldoet aan gestelde kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Gemeenten zijn volgens 
de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van 
kinderopvangvoorzieningen.  
De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), 

Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).  

Jaarlijks legt ons college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (hierna: 
Inspectie) over de uitvoering van haar taken. De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen hebben in 2020 invloed (gehad) op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. In 
dit verslag leest u de verantwoording van onze gemeente aan de inspectie over het gevoerde toezicht in 2020. 
 

WERKWIJZE  

Elk jaar dient de gemeente vóór 1 juli de jaarverantwoording middels het ISD (internet school dossier) loket aan te leveren 

aan de Inspectie. De Inspectie levert gemeenten een format aan waarin de door de gemeente verwerkte gegevens in het 

LRK ter controle worden voorgelegd.  Daarnaast dienen gemeenten een aantal gesloten vragen te beantwoorden over de 

inzet op de uitvoering van de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang.  

 

De jaarverantwoording en het jaarverslag dienen door het college vastgesteld  te worden waarna het ter kennisneming aan 

de raad wordt aangeboden en aangeleverd wordt bij de Inspectie. 

In de volgende hoofdstukken leest u de verantwoording van de inzet in onze gemeente op de uitvoering van de wettelijke 

taken uit de Wet kinderopvang en op de onderdelen waarop de Inspectie toeziet. 

 

VERANTWOORDING  

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben invloed (gehad) op de uitvoering 
van de wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. De inspectie zal de normen die hiervoor gelden daarom niet 
onverkort toepassen bij de beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2020. 
Dit heeft tot gevolg dat de Inspectie maatwerk zal toepassen bij beoordeling van de taakuitvoering. De keuzes en 
afspraken die gemeenten hebben gemaakt, en de onderbouwing daarvan, zullen bij dit maatwerk een belangrijke rol 
spelen.  
Bij het maken van keuzes en afspraken dient het doel van toezicht en handhaving op de kinderopvang voorop te staan. 
Dit doel is: het borgen van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving. 
 

De jaarverantwoording over 2020 bestaat uit twee delen: A en B. We lichten dit hieronder toe. 
Deel A 
De vragen in deel A zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de context waarbinnen gemeenten hun taken in 2020 
hebben uitgevoerd. Dit deel begint met enkele vragen waarmee de gevolgen van de coronamaatregelen op de 
taakuitvoering door de gemeente in beeld worden gebracht. Daarna worden er een aantal vragen gesteld over de 
afspraken en de keuzes die zijn gemaakt voor de periode waarin weer kon worden toegewerkt naar de reguliere wijze 
van het uitoefenen van toezicht en handhaving in de kinderopvang. 
 
Deel B 
Deel B van de vragenlijst bevat vragen over de uitvoering van de wettelijke taken over het gehele jaar 2020. De criteria 
die hierbij aan de orde komen, zijn (net als in andere jaren) gebaseerd op de vier belangrijkste wettelijke taken van 
gemeenten. 
Om de toezichtlast zo klein mogelijk te houden, bestaat dit jaar de mogelijkheid om documenten in het ISD te uploaden 
die de gevraagde informatie bevatten. In de beantwoording van de vragen hebben wij een toewijzing van ons 
gemeentelijk plan opgenomen. 

.  
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1. DEEL A  

 

De vragen in deel A zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de context waarbinnen wij onze taken in 2020 
hebben uitgevoerd. 

 

1. Hebben de coronamaatregelen, over het gehele jaar 2020 bezien, de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en 
handhaving kinderopvang door de gemeente beïnvloed?  

 

De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat wij onze wettelijke taken op het gebied van kinderopvang niet (volledig) 
hebben kunnen uitvoeren. Het is niet gelukt om alle locaties te inspecteren tijdens de coronamaatregelen wegens 
capaciteitsgebrek bij de toezichthouder en wegens veiligheidsoverwegingen i.v.m. besmettingsgevaar. 
 

2. Is er handhaving ingezet bij noodopvanglocaties naar aanleiding van (signaal gestuurd) toezicht in de 
              periode van 16 maart tot en met 7 juni en de periode van 16 tot en met 31 december op de kwaliteit van de 
              kinderopvang? 

 

Alle kinderopvangvoorzieningen die in het LRK geregistreerd zijn hebben in de periode16 maart tot 7 juni en 16 tot 31 

december noodopvang geleverd. In deze periode is er geen handhaving ingezet. Er is signaal gestuurd en “vinger aan de 

pols” toezicht toegepast.  

 

3. Op welke manier hebben de coronamaatregelen de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door de 

gemeente beïnvloed? 

De corona heeft invloed op alle leefgebieden, ook op de kinderopvang. Wegens sluiting van de reguliere opvang, 
capaciteitstekort bij de toezichthouder en uit veiligheidsoverwegingen zijn niet alle locaties geïnspecteerd voor het 
jaarlijks onderzoek. 

Regulier kinderopvang is tijdelijk stopgezet. Noodopvang is in het leven geroepen voor kinderen van ouders in cruciale 
beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. De LRK geregistreerde opvangvoorzieningen hebben verantwoorde en 
veilige noodopvang geleverd bij reeds bestaande locaties in de gemeente. 

De reguliere planning van de jaarlijkse inspecties was niet langer haalbaar doordat inspecties waren stilgelegd. We zijn 
opnieuw in gesprek gegaan met de toezichthouder om afspraken te maken over toezicht en handhaving zodra dit weer 
mogelijk was.  Rekening houdend met de denklijn die door de Inspectie op het Onderwijs in samenwerking met het VNG 
en GGD/GHOR is opgemaakt hebben wij een plan van aanpak opgemaakt over de wijze van toezicht en de te inspecteren 
kinderopvangvoorzieningen. We zijn uitgegaan van risico gestuurd toezicht. De locaties die een mogelijk 
veiligheidsrisico hebben worden als eerste geïnspecteerd.  Deze werkwijze is opgenomen in het “Plan van aanpak 
toezicht kinderopvang 8 juni – 31 december 2020” die als bijlage is toegevoegd aan dit verslag. 

 

4. Heeft de gemeente de in 2020 niet uitgevoerde taken meegenomen in de planning voor 2021? 
 
Ook in 2021 hebben wij te maken met coronamaatregelen. In overleg met de toezichthouder zijn 
opnieuw afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het “Plan van aanpak toezicht kinderopvang in 2021”. 
Hierbij is rekening gehouden met locaties die vorig jaar niet zijn geïnspecteerd. Deze locaties worden dit jaar in ieder 
geval geïnspecteerd. 
 
Samenvattend: De corona heeft er toe geleid dat regulier kinderopvang tijdelijk niet mogelijk was. In overleg met 
kinderopvangorganisaties is noodopvang aangeboden op de reguliere locaties aan kinderen van ouders in cruciale 
beroepen en kinderen in kwetsbare gezinnen. De corona heeft er ook toe geleid dat wij in 2020 niet alle locaties hebben 
kunnen inspecteren. 
Wegens capaciteitstekort bij de toezichthouder (GGD) die extra taken heeft gekregen en ook uit 
veiligheidsoverwegingen/besmettingsgevaar zijn er keuzes gemaakt over de te inspecteren locaties. Op basis van 
de 'Denklijn toezicht en handhaving tijdens de corona', die door het VNG aan gemeenten is aangeboden, is een 
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plan van aanpak opgemaakt in samenwerking met de toezichthouder. In het plan is stapsgewijs aangegeven hoe 
wij het toezicht gaan oppakken tijdens de coronamaatregelen in 2020. Het college is geïnformeerd over het plan 
van aanpak. 
 

5. Heeft de gemeente een plan opgesteld of een denkwijze gehanteerd om er in de periode vanaf 8 juni tot en met 15 
december voor te zorgen dat de taken toezicht en handhaving kinderopvang nog zo volledig mogelijk konden 
worden uitgevoerd? 

 
De gemeente heeft de ‘Denklijn toezicht en handhaving tijdens de corona’ die het VNG is samenwerking met GGD-
GHOR en de Inspectie op het Onderwijs heeft opgemaakt als richtlijn genomen voor het toezicht tussen 8 juni-31 
december 2020. De afspraken die gemaakt zijn met de toezichthouder zijn in dit plan verwerkt. In het plan is 
uitgegaan van risico gestuurd toezicht. Dit houdt in dat alle locaties met een mogelijk risico als eerste worden 
geïnspecteerd, eventuele her- en jaarlijkse onderzoeken worden in één inspectiebezoek opgepakt en alle nieuwe 
aanvragen tot registratie krijgen voorrang. 
In bijlage 1 ‘Plan van aanpak toezicht kinderopvang 8 juni – 31 december 2020’  kunt u de gemaakte afspraken 
doorlezen. 
 
 

 

2. DEEL B 

Uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang in 2020 

Deel B van de verantwoording bevat vragen over de uitvoering van de wettelijke taken over het gehele jaar 2020. De 
criteria die hierbij aan de orde komen, zijn (net als in andere jaren) gebaseerd op de vier belangrijkste wettelijke 
taken van gemeenten.  
 
In het verslag gaan we in op de vier criteria die de basis vormen voor de wettelijke taken van gemeenten, namelijk:  

1. Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

2. Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van nieuwe voorzieningen.  

3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder.  

4. Handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen.  

 

1. CRITERIUM REGISTERVOERING  

 Het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) is het digitaal overheidsportaal waarin gemeenten alle opvangvoorzieningen in 

de gemeente registreren. In dit portaal registreren wij de kinderopvang opvangvoorzieningen die voldoen aan de gestelde 

wettelijke eisen uit de Wet Kinderopvang. De gemeente verwerkt in het LRK alle meldingen betreffende, wijzigingen, 

nieuwe aanmeldingen , inspectierapporten en de daaruit volgende handhavingsadviezen.  Alle meldingen moeten juist, 

volledig en actueel zijn ingevuld. 

 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE REGISTERVOERING NAAR DE INSPECTIE:  

De gemeente heeft alle ontvangen inspectieverslagen, handhavingsacties en het schriftelijk besluit op het advies van de 

toezichthouder, geregistreerd in het LRK portaal. Gedurende het verslagjaar hebben wij het LRK portaal juist, volledig en 

actueel ingevuld. 

 

2. CRITERIUM TIJDIG AFGEHANDELDE AANVRAGEN KDV, BSO, GOB, VGO  

Dit criterium betreft het tijdig afhandelen van alle aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van nieuwe 

voorzieningen die door de gemeente zijn ontvangen in de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. Voor deze 

termijn is gekozen, omdat aanvragen die aan het einde van deze periode binnenkomen dan nog voor 31 december 2020 

kunnen worden afgehandeld.  

Voor het tijdig afhandelen wordt een termijn gehanteerd van tien weken, eventueel vermeerderd met de (in het LRK 

vastgelegde) opschorting. Binnen deze termijn moet de aanvraag verwerkt zijn in het LRK portaal. 
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VERANTWOORDINGSINFORMATIE TIJDIG AFGEHANDELDE AANVRA GEN  

Wij hebben in de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 14 aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie 

ontvangen. Alle 14 aanvragen zijn tijdig, binnen 10 weken,  afgehandeld. Dit betekent dat 100% van de aanvragen tijdig 

afgehandeld is. We streven er elk jaar naar om alle aanvragen binnen de wettelijke geldende termijn af te handelen. In 

2020 zijn wij, ondanks de coronamaatregelen, daarin geslaagd. 

  

3. CRITERIUM UITVOERING INSPECTIES  

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd (in opdracht van de gemeente). De GGD voert inspecties 

uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Hierbij geldt het volgende:  

• Ieder geregistreerd kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureau (GOB) 

moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Bij iedere nieuwe voorziening dient binnen 3 maanden na 

inschrijving in het LRK een onderzoek na registratie plaats te vinden.  

• Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang (VGO) dient voor registratie geïnspecteerd te worden. 

• Tenminste 5% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang moet jaarlijks worden 

geïnspecteerd (de zogenaamde steekproef).  

 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE INSPECTIES GEREGISTREERDE EN NIEUWE KDV, BSO EN GOB  

In afwijking van alle voorgaande jaren is het in 2020 door de corona, niet gelukt om alle 28 voorzieningen te inspecteren. 

Van de 28 locaties zijn 13 locaties (46,4%)die geregistreerd staan in het LRK geïnspecteerd.  De reden hiervoor lag 

voornamelijk in de tijdelijke sluiting van de opvangvoorzieningen, capaciteitstekort bij de toezichthouder en wegens 

besmettingsgevaar zowel voor houders als voor de toezichthouder. 

 

Toelichting behaalde resultaten 

 

We kennen 3 fase die van invloed zijn geweest op de uit te voeren inspecties.  

Fase 1: betreft de periode van 16 maart tot en met 10 mei 2020. 
In fase 1 mochten onderwijsinstellingen en voorzieningen voor kinderopvang (kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang en gastouderopvang) geen fysieke onderwijsactiviteiten en opvang aanbieden. Een 
uitzondering werd gemaakt voor de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen en de opvang van 
kwetsbare kinderen. 

In de eerste fase (van 16 maart tot en met 10 mei) konden GGD-en het toezicht op de kinderopvang niet uitvoeren 

wegens sluiting van de reguliere opvang. Hetzelfde gold voor de uitvoering van registratie- en handhavingstaken door 

gemeenten. Er werden geen fysieke inspecties uitgevoerd enkel ‘signaalgestuurd en vinger aan de pols’ toezicht bij 

noodopvanglocaties is geadviseerd door GGD GHOR en VNG.1 

Fase 2: betreft de periode van 11 mei tot en met 7 juni 2020. 

In fase 2 gingen kinderen weer voor de helft van de tijd naar school, de andere helft kregen zij thuisonderwijs. 
Het speciaal onderwijs, de kinderdagverblijven en de gastouderopvang gingen weer open voor alle kinderen. De 
buitenschoolse opvang was alleen beschikbaar op de dagen dat kinderen naar school gingen. Daarnaast liep de 
noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en de opvang van kwetsbare kinderen door. 

Het advies was om toezicht, handhaving en registratie in deze periode is op dezelfde manier voort te zetten zoals tijdens 

de eerste fase(risico en signaalgestuurd) met de aanvulling om onder voorwaarden weer onderzoeken voor registratie, 

incidentele onderzoeken naar aanleiding van wijzigingsverzoeken en nader onderzoeken op locatie uit te voeren. 

In deze periode zijn er enkele aanvragen tot registratie of wijzigingsverzoeken van gastouders binnengekomen. Deze zijn 

opgepakt middels videobellen. Er zijn geen onderzoeken op locatie geweest uit veiligheidsoverwegingen en 

capaciteitstekorten bij de GGD. 
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Fase 3: betreft de periode van 8 juni tot en met 15 december (oorspronkelijk: 31 december) 2020.  
Op 14 december 2020 werd echter aangekondigd dat het basisonderwijs en een goot gedeelte van de kinderopvang 
(kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) vanaf 16 december, tot en met in ieder geval 17 januari 2021, gesloten 
zouden zijn. Dit betekent dat fase 3 per 16 december geëindigd is. 
 
In de derde fase (vanaf 8 juni ) was de kinderopvang weer volledig open op reguliere wijze. De noodopvang werd 
afgebouwd en was (tot 1 juli) alleen nog beschikbaar in de avonden, de nachten en de weekenden voor kinderen van 
ouders die in de zorg werken. Vanaf deze datum is toegewerkt naar de ‘normale’ werkwijze voor het uitvoeren van 
toezicht, handhaving en registratie.  

We zijn in overleg gegaan met de toezichthouder van onze gemeente om tot afspraken te komen over de her-aanpak van 

de toezichttaken vanaf 8 juni 2020. Hieronder leest u welke afspraken wij hebben gemaakt om te voldoen aan de 

denklijn toezicht en handhaving die het VNG i.s.m. GGD-GHOR en Inspectie van het Onderwijs (OCW) heeft opgemaakt 

voor gemeenten. 

Prioritering toezicht in gemeente Oude IJsselstreek  

Samen met de toezichthouder hebben we het aantal locaties, het bijbehorende risicoprofiel, het aantal lopende 
handhavingstrajecten en de nieuwe aanvragen die ter verwerking liggen in beeld gebracht. 
 
Bij de prioritering van de te inspecteren locaties hebben we rekening gehouden met risico gestuurd toezicht, de 
capaciteit bij de toezichthouder en het borgen van veilige en verantwoorde opvang voor het kind. 

Rekening houdend met de ‘Denkwijze toezicht en handhaving tijdens corona’ van het VNG is een plan van aanpak 

opgesteld over de nog uit te voeren inspecties (zie bijlage 1). In het plan is de her-aanpak op toezicht vastgelegd. 

Conclusie 

Hoewel we goede en duidelijke afspraken hebben gemaakt met de toezichthouder is het niet gelukt om alle locaties te 

inspecteren. De hoofdreden hiervoor is de sluiting van de opvangvoorzieningen en het capaciteitstekort bij de 

toezichthouder geweest. In de fases zoals opgenomen in de denklijn van het VNG wordt voornamelijk ingegaan op de 

openstellingen en sluiting van de opvangvoorzieningen maar helaas zegt het niets over de uitbreiding van het takenpakket 

van de toezichthouder die een enorm impact hebben gehad op de toezichttaak van de GGD. 

   

Verantwoordingsinformatie Inspecties gastouderopvang  

Voor de verantwoording voor gastouders geldt een gewijzigde verantwoording. Dit heeft te maken dat het verloop 

registratie en inzet van gastouders door het jaar heen vaak aan wijzigingen onderhevig is. Gastouders kunnen bij 

vraagouders opvang verlenen maar ook in hun eigen huis deze opvang aanbieden. Ze kunnen zich aansluiten bij één 

gastouderbureau maar ook bij meerdere bureaus.  Ook kan het aantal kinderen in de opvang wijzigen. Door deze vele 

kleine wijzigingen en het vele verloop en nieuwe registraties dienen gemeenten een percentage van geregistreerde 

gastouders te inspecteren, 5%.  Daarnaast dienen alle nieuwe aanvragen tot registratie van gastouderopvang binnen de 

gestelde termijn, 10 weken, verwerkt te zijn. 

In verband met de corona maatregelen en de beperkte capaciteit zijn er afspraken gemaakt met de toezichthouder over de 

aanvragen/registraties en inspecties van gastouderaanvragen.  

 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE INSPECTIES NIEUWE VOORZIENINGEN VOOR GASTOUDEROPVANG  

In 2020 hebben wij 14 aanvragen voor registratie als gastouder ontvangen. Alle 14 (100%) aanvragen binnen de gestelde 

termijn opgepakt en geïnspecteerd en in het LRK verwerkt.  
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VERANTWOORDINGSINFORMATIE INSPECTIES GEREGISTREERDE VOORZIENINGEN VOOR GASTOUDEROPVANG  

dat de steekproef van geïnspecteerde voorzieningen 8.2% bedraagt dat is hoger dan de wettelijke eis van 5%. 

 

4. CRITERIUM HANDHAVING / HERSTEL VAN TEKORTKOMINGEN  

 

 

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN GIR -HANDHAVEN  

Toelichting wettelijke taak 

Gemeenten hebben een beginselplicht tot handhaven als er sprake is van tekortkomingen. 

In sommige omstandigheden kan het College van burgemeester en wethouders afzien van handhaving. 
Voorbeelden hiervan zijn: zicht op legalisatie, strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, het niet meer in 
exploitatie zijn van de betreffende locatie, etcetera. We noemen dit beredeneerd niet handhaven. 

 

In het LRK (portaal landelijke registratie kinderopvang), tabblad GIR kunnen gemeenten de inspectierapporten 

afhandelen. Wij hebben gedurende het hele jaar gebruik gemaakt van GIR om ontvangen inspectierapporten af te 

handelen. 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE IN ZET VAN HERSTELAANBOD  

Wanneer er tijdens een onderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd, kan de toezichthouder de houder in 
bepaalde gevallen een 'herstelaanbod' doen. De houder krijgt dan de gelegenheid om de tekortkomingen voor 
afronding van het inspectierapport te herstellen. Dit 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 
tekortkoming, toch voor kiest een (bijv. bestraffende) vervolgactie in te zetten. 
 

Tabel 1: Inzet en resultaat van herstelaanbod op het totale aantal tekortkomingen in alle inspectierapporten, dus met en zonder 

handhavingsadvies 

 Oude IJsselstreek 2020 

 Aantal Percentage 

Beoordeelde voorwaarden zonder tekortkoming 431 96.6% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, geen herstelaanbod 7 1.6% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, wel herstelaanbod 8 1.8% 

Tekortkoming hersteld 8 1.8% 

Tekortkoming niet hersteld 0 0% 

Herstel onbekend (geen registratie) 0 0% 

Totaal 446 100% 

 
In 2020 hebben is in onze gemeente 8 keer een herstelaanbod gedaan op beoordeelde voorwaarden. Alle 8 
tekortkomingen zijn na het herstelaanbod hersteld. 
 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE IN GEZETTE HANDHAVINGSACTIES BIJ ADVIES ‘HANDHAVEN’  

Wanneer het inspectierapport definitief is geworden, wordt het ter beschikking gesteld aan de gemeente. De 
gemeente moet vervolgens alle rapporten waarin de GGD-toezichthouder het advies 'handhaven' geeft, 
oppakken. 
 
Wij hebben in 2020 2 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 2 inspectierapporten met 
handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is 
opgepakt. 
 
 
 
 



8 

 

 
 

VERANTWOORDINGSINFORMATIE IN GEZETTE HANDHAVINGSACTIES BIJ TEKORTKOMINGEN   

Onderstaande tabel geeft weer in welke mate wij handhavingsacties hebben ingezet. 

 Tabel 2: Ingezette handhavingsacties op het totale aantal tekortkomingen in alle inspectierapporten met een handhavingsadvies 

(NB: dit is inclusief de tekortkomingen die zijn hersteld na herstelaanbod): 

  Oude IJsselstreek 
2020 

  Aantal Percentage 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop een 
handhavingsactie is ingezet 

7 100% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop beredeneerd niet is 
gehandhaafd omdat de tekortkoming is opgelost na herstelaanbod 

0 0% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop beredeneerd niet 
gehandhaafd is vanwege andere redenen 

0 0% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarvoor geen 
handhavingsactie is vastgelegd  

0 0% 

Totaal 7* 100%** 

 *Het totaal aantal voorwaarden met een tekortkoming in tabel 2 kan kleiner zijn dan het totaal aantal beoordeelde voorwaarden 
met een tekortkoming in tabel 1. Dat komt omdat tabel 1 is gebaseerd op het aantal tekortkomingen in alle inspectierapporten 
(ongeacht wel of geen handhavingsadvies) en tabel 2 alleen is gebaseerd op het aantal tekortkomingen in rapporten met 
handhavingsadvies. 

 
De tabel geeft aan dat wij in 2020  uit alle inspectierapporten die zijn aangeleverd 7 tekortkomingen met een 
handhavingsactie hebben ontvangen. De gemeente heeft op alle 7 tekortkomingen met handhavingsactie handhaving 
ingezet. We hebben dit jaar niet afgeweken van het advies van de toezichthouder. 
 

5. AANVULLENDE VRAAG NAAR AANLEIDING VAN DE SITUATIE IN 2020   

Als gevolg van de coronacrisis hebben GGD’en in 2020 een belangrijke rol gehad in het bepalen van de inzet van 
de inspectiecapaciteit en de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang. De GGD werkt regionaal onder 
eindverantwoordelijkheid van alle regiogemeenten.  
Het kan voorkomen dat de Inspectie, naar aanleiding van de uitvoering van het toezicht in 2020 in een bepaalde regio, 
contact gaat opnemen met de betreffende GGD. Als zij dit doen, worden alle regiogemeenten over de uitkomsten van 
dit contact geïnformeerd. 
 
De Inspectie vraagt gemeenten of zij vooraf geïnformeerd willen worden over een eventueel contact met de GGD. Wij 
hebben aangegeven dat dit niet hoeft. 
 

6.ALGEMENE VERANTWOORDING OP DE JAARVERANTWOORDING 2020   

2020 was een hectisch jaar waarin veel is gevergd van de opvangorganisaties en de toezichthouder. Het openen , 
sluiten, gedeeltelijk openen etc. heeft gezorgd voor veel werkdruk. Hoewel ons streven was om in goed overleg met de 
toezichthouder bij alle opvangvoorzieningen de jaarlijkse inspectie uit te voeren is dit niet gelukt. We zijn tevreden met 
de inspecties die wij hebben kunnen uitvoeren bij locaties waar kleine risico’s aanwezig waren, nieuwe aanmeldingen en 
registraties. 
In Oude IJsselstreek hebben wij te maken met enkele kinderopvangorganisaties. Deze organisaties hebben meerdere 
locaties in onze gemeente. Hierdoor wordt een tekortkoming op een locatie meteen opgepakt en doorgevoerd in de 
overige locaties. In onze gemeente hebben we te maken met overwegend groene locaties.  
Jaarlijkse inspecties zorgen er voor dat een houder altijd de wettelijke eisen in acht neemt en op deze manier veilige en 
verantwoorde kinderopvang aanbiedt.  
Samen met de toezichthouder willen we er naar toe werken om in 2021 alle locaties te inspecteren. Wij hopen uiteraard 
dat er extra capaciteit vrijkomt bij de toezichthouder zolang we met corona te maken hebben.  


