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Geachte dames en heren, 

 

 

Kwaliteit kinderopvang Schagen 2019 

Hierbij ontvangt u de Toezicht informatie Kinderopvang Schagen in 2019. Het college is verplicht 

elk jaar toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang en handhavend op te treden 

indien nodig. Tevens is het verplicht aan de Inspectie van het Onderwijs vóór 1 oktober (normaal 

1 juli, maar vanwege corona opgeschoven) de jaarverantwoording over de uitvoering van deze 

toezichtstaak te overleggen en deze ook aan de gemeenteraad te zenden. De toezichtstaken, 

het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en de handhavingstaken worden voor 

onze gemeente door de GGD uitgevoerd. 

 

Bij deze ontvangt u de jaarverantwoording over 2019. Het format van de jaarverantwoording 

wordt door de Inspectie van het Onderwijs opgesteld en automatisch gegenereerd uit een 

database. De gemeente kan alleen zelf een deel van de toelichting bij de grafieken schrijven. 

In het rapport worden de gegevens van onze gemeente in grafieken vergeleken met de 

prestaties van gemeenten met een gelijksoortig aantal inwoners en de landelijke cijfers. 

 

Het rapport 

U leest in het rapport, dat de gemeente Schagen aan alle wettelijke taken heeft voldaan en bij 

afwijkingen een geldige reden heeft. De gemeente heeft twee keer een aanvraag niet tijdig 

afgehandeld. Dit is twee keer gebeurd doordat de houder zelf heeft aangegeven  de aanvraag 

uit te stellen. Eenmaal vanwege verbouwingswerkzaamheden en eenmaal vanwege en gebrek 

aan aanmeldingen.  

 

Ook hebben wij drie keer niet gehandhaafd vanwege de volgende redenen:  

• De diplomering van een pedagogisch medewerker was niet op orde. Echter, één 

maand later zou de regelgeving betreffende diplomering VVE personeel wijzigen (besluit 

minister Slob januari 2019). Na deze wijziging zou de diplomering wel op orde zijn.  

• De koppeling in het PRK was niet op orde, maar is tijdens de inspectie al opgelost 

(handhaven niet nodig). 

• De koppeling van locatie aan houder klopte niet. Dit is echter kort na inspectie direct 

opgelost. 
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Op de overige criteria laat het rapport een hoge score zien. Meestal is 100% voldaan.  

Echter, op bladzijde 6 is te zien dat gemeente Schagen 80% van de aanvragen tijdig heeft 

afgehandeld. Dit is lager dan vergelijkbare gemeenten of het landelijk gemiddelde. De 

verklaring hiervoor is simpel: het is een vertekend beeld. Er zijn in totaal 10 aanvragen geweest, 

waarvan er twee niet tijdig zijn afgehandeld. Dan komt het percentage direct op ‘maar’ 80%. De 

reden dat deze niet tijdig zijn afgehandeld heeft u hierboven kunnen lezen. Dit is twee keer op 

verzoek van de houder gegaan, en niet door het nalatig handelen van de GGD. 

 

Het college is trots u deze goede resultaten te kunnen presenteren. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

 

 

Bijlage: Jaarverantwoording toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang 2019 (ISD Rapport) 


