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Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Vaststellen Jaarverslag kinderopvang 2021 
 
SAMENVATTING 
Jaarlijks doet de gemeente verslag van het uitgevoerde toezicht op en handhaving 
van de kinderopvang. Het verslag is bedoeld als verantwoording aan de 
gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie beoordeelt of de 
gemeente het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang volgens de wettelijke 
regels uitvoert. Het college heeft het jaarverslag over 2021 vastgesteld. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
De vier criteria die in de jaarverantwoording aan de orde komen zijn gebaseerd op 
de taken van gemeenten die in de Wet kinderopvang staan: 
• Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang. 
• Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en 

registratie van nieuwe voorzieningen. 
• Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de GGD. 
• Handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op 

te lossen. 
 
BESLUIT B&W 
1. Het Jaarverslag kinderopvang 2021 vast te stellen. 
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C 

stuk). 
 
AANLEIDING 
Jaarlijks doet de gemeente op grond van de Wet kinderopvang verplicht verslag 
van het uitgevoerde toezicht op en de handhaving van de kinderopvang. De cijfers 
worden gegenereerd uit het Landelijk Register Kinderopvang waarin alle 
activiteiten rondom het toezicht door de gemeente en de GGD worden vastgelegd.  
 
MOTIVERING 
Het jaarverslag is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Uit het verslag blijkt dat alle 
inspecties zijn gedaan. 
 
Voor een compleet beeld hieronder een overzicht van de Heemsteedse 
voorzieningen.  
 

Soort voorziening 2021 2020 2019 2018 
Kinderdagopvang 20 21 19 17 
Buitenschoolse opvang 20 21 21 20 
Gastouderbureau 0 0 0 0 
Gastouders 43 46 54 60 
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Totaal aantal 
kindplaatsen 

1.727 1.656 1.599 1.499 

 
 
FINANCIËN 
Met de inspecties en nadere onderzoeken door de GGD was in 2021 een bedrag 
gemoeid van € 67.000. Er was € 78.100 begroot. Het verschil van € 11.100 valt vrij 
in het jaarrekeningresultaat van 2021. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Het verslag moet vóór 1 juli 2022 aan de Inspectie van het Onderwijs worden 
aangeboden. De inspectie beoordeelt het verslag. Aan dit oordeel wordt een status 
gekoppeld:  
Status A:  De gemeente voert de wettelijke taken naar behoren uit.  
Status B:  De gemeente voert haar wettelijke taken niet of onvoldoende uit 

maar werkt wel mee aan een met de inspectie afgesproken 
verbetertraject.  

Status C:  De gemeente voert haar wettelijke taken niet of onvoldoende uit en 
werkt niet of onvoldoende mee aan een verbetertraject.  

 
 
BIJLAGEN 
Jaarverantwoording 2021 


