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de heer G.J. Hendriks, wethouder
Jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2021

1. Kennisnemen van
Jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2021

2. Inleiding
De gemeente is op grond van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD (bij 
wet verplichte toezichthouder) van Gooi en Vechtstreek inspecteert in opdracht 
van de gemeente de voorzieningen voor kinderopvang en voert het toezicht uit. 
Het toezicht op de kinderopvang heeft betrekking op kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen van 
gastouderopvang. De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af 
te leggen aan de Inspectie van het Onderwijs over de verrichte werkzaamheden 
op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang. De jaarverantwoording 
dient aan de Inspectie van het Onderwijs gestuurd te worden. Zij gebruikt de 
informatie uit de jaarverantwoording voor de uitvoering van het tweedelijns-
toezicht. Aan de hand van de resultaten kent de Inspectie van het Onderwijs een 
status toe aan de gemeente. Daarnaast is het wettelijk verplicht dat de 
gemeenteraad over de jaarverantwoording geïnformeerd wordt. U vindt het 
jaarverslag 2021 in de bijlage.   

3. Kernboodschap
Het verslag gaat vooral over het tijdig afhandelen van aanvragen, de uitvoering 
van inspecties door de GGD en ingezette handhavingstrajecten.

De coronamaatregelen hebben ertoe geleid, dat de gemeente haar wettelijke 
taken op het gebied van kinderopvang in 2021 niet volledig kon uitvoeren. De 
Inspectie van het Onderwijs (IvhO) heeft daarom, in afstemming met het 
ministerie van SZW, besloten om bij de beoordeling van de jaarverantwoording 
kinderopvang over 2021 de normen die gelden voor de uitvoering van de 
wettelijke taken kinderopvang niet onverkort toe te passen.

Samenvatting van de jaarverantwoording kinderopvang 2021 gemeente Gooise 
Meren.

1. Het Landelijk Register Kinderopvang is in 2021 volledig en actueel.
2. De gemeente heeft in de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 50 

aanvragen voor registratie ontvangen, waarvan er 50 tijdig afgehandeld zijn 
wat betekent dat 100% van de aanvragen is  tijdig is afgehandeld.

3. De GGD heeft 50 van de 64 locaties geïnspecteerd. Dat betekent dat 78,1 % 
van de locaties is geïnspecteerd.
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4. De gemeente heeft 47 van de 47  nieuwe voorzieningen voor 
gastouderopvang geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe 
voorzieningen voor gastouderopvang is geïnspecteerd.

5. De gemeente heeft 5 van de 62 bestaande voorzieningen voor 
gastouderopvang geïnspecteerd. Dat betekent dat de steekproef van 
geïnspecteerde voorzieningen 8.1% bedraagt.

6. De gemeente heeft gedurende het gehele jaar gebruik gemaakt van het 
programma waarin de handhaving wordt geregistreerd (GIR-handhaven).

7. Op de in totaal 21 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een 
handhavingsadvies heeft de gemeente 18 keer een handhavingsactie 
ingezet. Daarnaast is er 3 keer beredeneerd niet gehandhaafd. Dat betekent 
dat de gemeente op het totale aantal tekortkomingen 100% inzet heeft 
gepleegd.

4. Consequenties
Niet van toepassing. 

5. Communicatie
Het jaarverslag wordt naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd.

6. Vervolg
U wordt jaarlijks over het jaarverslag kinderopvang geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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