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Jaarverslag kinderopvan g 20L7

Voorstel

1. Het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 20L7 vast te stellen;
2. Het vastgestelde gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2017 te publiceren en in

te dienen via www.waarstaatieqemeente.nl (Inspectie van het Onderwijs).

Inleiding

De gemeente doet jaarlijks verslag van de behaalde resultaten op handhaving van de Wet
kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs voert tweedelijns toezicht uit en controleert
of de gemeente voldoet aan:

. de verplichte wettelijke jaarlijkse reguliere inspecties, inclusief steekproeven;

. het tijdig binnen 10 weken nemen van een besluit op nieuwe aanvragen;

. ingezette handhavingstrajecten.
Deze verantwoording dient aan de Inspectie van het Onderwijs door middel van het
bijgevoegde jaarverslag verstrekt te worden.

A-status
Vanaf 2010 hebben wij de A-status (hoogst haalbare) voor toezicht/handhaving. De
gemeente Weert lost veel via overleg en overreding op, zodat kwaliteitsverbetering zo snel
mogelijk gerealiseerd wordt.

Beoogd effect/doel

Kwalitatief goede kinderopvang in de gemeente Weert te waarborgen door
adequaat toezicht/handhaving;
Voldoen aan landelijke kwaliteitsregels voor toezicht/handhaving
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

OCSW - Kinderopvang

Susanne Köster
(0495-575255 )

drs. G.l.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
D)-490622

Zaaknummer:
488438

Publicatie:
Ooenbaar

S B W

FvE PS

W

GG

W

MvdH

akkoord

'ilL tñ Y' w M
bespreken a

Soort besluit: Besluit college

De directeur,

Weert,
4 mei 2018
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Argumenten

Jaarlijks vóór 1 juli dient de gemeente Weert het jaarverslag van het voorafgaande jaar in
te dienen bij de Inspectie van het onderwijs via www.waarstaatieoemeente.nl.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toespassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Het gemeentelijke jaarverslag is een landelijk instrument voor evaluatie.

Communicat¡e/ partic¡pat¡e

Advies van belang: Raadsleden en Inspectie van het Onderwijs
Communicatie-i nstrumenten : TILS-lijst
Participatie-instrumenten: Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:
Riek Klaessen

Extern:
GGD Limburg-Noord

Bijlagen:
Gemeentelijk jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 20L7 met toelichting
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