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Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020.

Geachte leden van de raad,
Het college van burgemeester en wethouders is op basis van de Wet kinderopvang verantwoordelijk
voor het toezicht op en de handhaving van de kinderopvang. Jaarlijks moet er een verslag worden
opgesteld van alle werkzaamheden die het afgelopen jaar in dat kader zijn verricht. Het jaarverslag is
een standaardmodel dat wettelijk is vastgesteld en verplicht moet worden gebruikt. Dit betreft het
document 'Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2020'. Ditjaar is het standaardmodel
aangevuld met vragen gerelateerd aan corona. De uitbraak van corona had namelijk invloed op
uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente. Tevens is er dit jaar de mogelijkheid om bijlagen
toe te voegen om een onderbouwing te geven voor de corona gerelateerde vragen. Het jaarverslag is aan
de inspectie van het onderwijs gezonden.
Het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020 moet vervolgens ter kennisname aan uw
raad worden aangeboden. In de bijlage bij deze briefvindt u hetjaarverslag.
Zoals u in het jaarverslag kunt lezen, voldoen wij aan de meeste taken die voor de kinderopvang moeten
worden uitgeoefend. Dit blijkt uit de criteria opgenomen in de toezichtinformatie. Alle aanvragen zijn
tijdig afgehandeld. Van de jaarlijkse inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en
gastouderbureaus is 51,7%uitgevoerd. Dit percentage moet worden gezien in het licht van de uitbraak
van het coronavirus. Het is daarom niet vreemd dat gemeenten niet alle locaties hebben kunnen laten
inspecteren door de GGD. De inspectie van het onderwijs zal per gemeente maatwerk leveren bij de
beoordeling van de wettelijke taken. De normen die gelden voor de uitvoering van de wettelijke taken
worden niet onverkort toegepast. Voor de gastouderopvang is de wettelijk verplichte 5% geïnspecteerd.
Als uit de inspectie naar voren kwam dat een kinderopvangvoorziening overtredingen had begaan, is
bovendien in alle gevallen een handhavingstraject gestart ten aanzien van alle geconstateerde
overtredingen. Ook aan de registertaak is voldaan.
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Door het hierboven genoemde verwachten wij dat wij geen problemen zullen ondervinden bij de
beoordeling van onze jaarverantwoording.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester".
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