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Onderwerp: Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Wij dienen jaarlijks bij de Inspectie van het Onderwijs de handhaving van de kinderopvang te 

verantwoorden. Op 18 juni 2019 hebben wij de jaarverantwoording voor 2018 vastgesteld. In de 

bijlage vindt u deze verantwoording. 

 

We hebben op vier punten een toelichting bij de jaarverantwoording geschreven: 

 

 Criterium 2: tijdig afgehandelde aanvragen KDV, BSO, GOB, VGO1 

In één geval is een aanvraag niet tijdig afgehandeld. Een BSO heeft een aanvraag ingediend 

vóór de zomervakantie van 2018 op 19 juni 2018. Op dat moment was de locatie nog niet 

ingericht, terwijl dit voor een gedegen inspectie wel noodzakelijk is. In overleg met GGD 

Groningen is deze locatie direct na de zomervakantie geïnspecteerd. 

 

 Criterium 3: verantwoording inspecties geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang 

In 2018 zijn 9 van de 161 geregistreerde gastouders geïnspecteerd, oftewel 5,6%. Hiermee 

voldoen we aan het wettelijke minimum van 5%. Echter, we hebben GGD Groningen opdracht 

gegeven een steekproef van 15% te inspecteren. Door toename van nieuwe 

organisaties/gastouders en daardoor toename van de werkdruk heeft GGD Groningen in de 

gemeente Midden-Groningen het streefpercentage niet behaald. 

 

 Criterium 4: verantwoordingsinformatie ingezette handhavingsacties bij rapporten met advies 

‘handhaven’ 

Uit de gegevens van Duo blijkt dat zeven handhavingstrajecten zijn gestart, terwijl GGD 

                                                 
1 Deze afkortingen staan voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en 
voorziening voor gastouderopvang. 
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Groningen acht inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft opgesteld. Ook in het 

geval van het achtste handhavingsadvies hebben wij gehandhaafd. Het betrof een KDV waar 

één van de medewerkers niet in het bezit bleek te zijn van een geldig certificaat voor Voor- en 

Vroegschoolse Educatie. Wij hebben dit KDV een hersteltermijn opgelegd. 

 

 Criterium 4: verantwoordingsinformatie handhavingsacties bij tekortkomingen 

Uit de gegevens van Duo blijkt dat GGD Groningen in totaal in 2018 dertien tekortkomingen 

heeft geconstateerd (in een handhavingsadvies kan sprake zijn van meerdere tekortkomingen). 

In één geval is geen handhavingsactie vastgelegd en in twee gevallen is er beredeneerd niet 

gehandhaafd. 

 

De handhaving die niet is vastgelegd heeft betrekking op het KDV dat hierboven is genoemd. In 

twee gevallen is beredeneerd niet gehandhaafd. Het betreft in beide gevallen een 

tekortkoming die geconstateerd is op een ander KDV. De reden hiervoor is dat de inspectie van 

GGD Groningen heeft plaatsgevonden in 2017 en de handhaving is gestart in 2018. In de 

tussentijd is de oude Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vervangen door de 

nieuwe Wet kinderopvang. Voor twee tekortkomingen konden wij geen grondslag vinden in de 

nieuwe regelgeving. Dit neemt overigens niet weg dat er desondanks in deze casus op grond 

van de overige tekortkomingen is gehandhaafd door een last onder dwangsom op te leggen. 

Wij hebben een brief ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs over onze jaarverantwoording 

van 2017. In deze brief staat dat nader onderzoek niet nodig is. De gemeente Midden-Groningen 

behoudt status A (de hoogste status). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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