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Inleiding
Het Jaarverslag toezicht kinderopvang 2012 geeft een overzicht van het toezicht
op en de handhaving van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) kinderopvang over het jaar 2012.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke plicht welke is opgenomen in de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko). Deze wet is
nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de
Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012. Het jaarverslag wordt
aan de gemeenteraad gezonden ter informatie en dient vóór 1 juli 2013
verzonden te worden aan de Inspectie van het Onderwijs middels de website
'www. waarstaatjegemeente. nl'.
Het jaarverslag bevat cijfers over de feitelijke toezichts- en
handhavingswerkzaamheden in 2012

Doelstelling
Ingevolge artikel 1.68 Wko, stellen wij jaarlijks een verslag vast van alle
werkzaamheden die in het kader van handhaving en toezicht op de
kinderopvang in het voorafgaande kalenderjaar zijn verricht. Door het
vaststellen van het Jaarverslag toezicht kinderopvang 2012 wordt hieraan
voldaan.

Toezicht en handhaving in de kinderopvang
Afgezien van de feitelijke informatie die het jaarverslag bevat, willen wij u ook informeren
over het toezicht en de acties die wij uitvoeren waarmee we de kwaliteit van de
kinderopvang binnen Haarlemmermeer willen waarborgen en waar nodig verbeteren.
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Werkwijze handhaving Wko
Indien er één of meerdere overtredingen worden geconstateerd tijdens een inspectie door
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), wordt er in nagenoeg alle gevallen
een handhavingstraject gestart. Het desbetreffende kindercentrum ontvangt dan een
(concept)aanwijzing waarin duidelijk vermeld staat binnen welke termijn de overtreding
opgelost dient te zijn. Afhankelijk van de soort overtreding wordt er door de gemeente
opdracht gegeven tot een nader onderzoek, te verrichten door de GGD. Dit verklaart het
relatief grote aantal herinspecties dat werd uitgevoerd in 2012. In sommige gevallen
-bijvoorbeeld bij een administratieve kwestie- kan de gemeente zelf beoordelen of de
overtreding inmiddels is beëindigd. Indien na hercontrole blijkt dat de overtreding nog
altijd bestaat, wordt een last onder dwangsom opgelegd. Eventueel kan, afhankelijk van
de aard van de overtreding, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete
worden opgelegd. Bij zeer ernstige overtredingen kan de last onder bestuursdwang
inhouden dat de exploitatie van het kindercentrum met onmiddellijke ingang wordt gestopt.
Pas indien geconstateerd is dat de overtreding daadwerkelijk is beëindigd, wordt het
handhavingstraject beëindigd.
Ontwikkelingen in 2012
In 2012 waren er voor de handhaving van de Wko de volgende ontwikkelingen:
4J)

Beleid naar wettelijke regeling
Op 5 juni 2012 zijn het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen alsmede de
Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 in werking getreden. Deze
wettelijke regelingen hadden als doel kwaliteitscriteria uit de tot dan toe gehanteerde
beleidsregels Wko een legitieme grondslag te geven. Dit betekende echter wel dat de
handhaving van overtredingen op basis van kwaliteitseisen uit de beleidsregels,
behoorlijke vertraging heeft opgelopen. Pas na 5 juni 2012 kon gestart worden met de
handhaving van deze kwaliteitsnormen. Dit heeft ook extra inspecties tot gevolg gehad,
aangezien er in veel gevallen te veel tijd zou zitten tussen de eerdere constatering van
de overtreding en de bestuursrechtelijke handhaving hiervan.

•

Peuterspeelzalen
Alle peuterspeelzalen dienen per 1 januari 2013 volledig te voldoen aan de Wko om
geregistreerd te zijn in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (hierna:
LRKP). Niet geregistreerd zijn in het LRKP betekent vanaf deze datum dat de
peuterspeelzaal illegaal is en dus niet meer in werking mag zijn. Voorheen waren de
normen die voor peuterspeelzalen gesteld werden behoorlijk lichter in vergelijking met
de normen voor kindercentra. De inhaalslag op kwaliteit die gemaakt moest worden,
verklaart het groot aantal herinspecties bij peuterspeelzalen.

•

Gedifferentieerde aanpak
Verder is in 2012 gebleken, evenals in de voorafgaande jaren, dat sprake is van goede
nalevers in de kinderopvang, maar helaas ook van notoire overtreders. De groep
overtreders blijkt een relatief constante te zijn. Ook het aantal overtredingen blijft
relatief gelijk.
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In januari 2013 is er door GGD Nederland een nieuwe landelijke inspectiemethode
geïntroduceerd. GGD Kennemerland heeft met toepassing van deze methode,
risicoprofielen ontwikkeld. Voor ieder kindercentrum (peuterspeelzalen volgen in 2014) is
op basis van constateringen uit het verleden een inschatting gemaakt op de kans op
overtredingen. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën; groen, geel, oranje en
rood. In de categorie groen is er een relatief kleine kans op overtredingen, in de categorie
rood een relatief grote kans op overtredingen. Op basis van deze inschatting wordt een
aantal inspectie uren per locatie ingepland. In de handhaving wordt ook gebruik gemaakt
van de differentiatie bij de kindercentra. Dat betekent concreet dat wij de handhaving van
de twee zwaarste categorieën (te weten: rood en oranje) meer 'lik op stuk' inzetten. Waar
voorheen eerst een aanwijzing werd gegeven en pas bij het niet opvolgen daarvan een
sanctie werd opgelegd, wordt met ingang van 2013 direct een sanctie opgelegd om tot
herstel van de overtreding te komen. Met deze werkwijze wordt de kwaliteit van de
kinderopvang effectiever gewaarborgd. Nog niet alle kindercentra zijn voorzien van een
risicoprofieL In 2013 zal dit worden afgerond.

Communicatie
Het Jaarverslag toezicht kinderopvang 2012 is openbaar en is door een ieder te
raadplegen op de website van de gemeente. Tevens zal in de InforMeer worden gemeld dat
het jaarverslag op de website kan worden ingezien. Daarnaast kan worden opgemerkt dat
de houders van kindercentra van de hierboven beschreven zwaardere categorieën reeds
een schrijven hebben ontvangen waarin de strengere aanpak wordt aangekondigd.
Verder gaat er binnenkort een enquête uit naar de houders van kindercentra waarin ze
bevraagd worden over hun ervaringen met inspectie en handhaving van de Wko. Deze
enquête wordt uiterlijk 15 juli verspreid. Doel van de enquête is om te bekijken of en waar we
onze inspectie en handhaving van de Wko kunnen verbeteren.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. het Jaarverslag toezicht kinderopvang 2012 vast te stellen;
2. deze nota en het jaarverslag ter informatie te zenden aan de raad;

zend~,.

3. het ondertekende jaarverslag aan de Inspectie van het Onderwijs te
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Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording
kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 aanleveren en muteren via de website
Waarstaatjegemeente.nlDe VNG, DUO, SZW, de IvhO en KING hebben de afgelopen tijd
samengewerkt om dit te realiseren.Een groot deel van de informatie is gebaseerd op gegevens uit
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de Gemeenschappelijke Inspectie
Ruimte (GIR) Handhaven en de GIR Inspecteren.De informatie gaat bijvoorbeeld over de aantallen
nieuwe aanvragen, uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten. De aantallen worden apart
weergegeven per soort omvang (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse Opvang [BSO],
Gastouderbureau's [GOB], VGO [Voorziening Gastouders], Peuterspeelzalen [PSZ])Conform de weten regelgeving dient uw gemeentelijke jaarverantwoording voor 1 juli 2013 door uw College van
B&W te zijn vastgesteld en verzonden te zijn naar de IvhO. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de
jaaropgave voor die datum al aan de gemeenteraad is voorgelegd.Het verzenden naar de IvhO gaat
via deze survey van de website 'Waarstaatjegemeente.nl'.Een selectie van de gegevens zal in
principe worden ontsloten op Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in het kader van de wet
Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) om op die manier de horizontale verantwoording vorm en
inhoud te geven.U kunt er voor kiezen deze informatie niet via Waarstaatjegemeent.nl te
publiceren.

er
Het aantal voorzieningen met de status 'Geregistreerd' op 31 december 2012.
Variabie

Response

[b01k01rg.0]1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? I KDV
[b01k01rg.1]1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? I BSO
[b01k01rg.2]1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? I GOB

4

[b01k01rg.3]1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? I VGO

267

[b01k01rg.4]1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? I PSZ

28

n

er

Dit betreft alle voorzieningen die in 2012 voor het eerst de status 'Aangemeld' hebben gekregen.
Variabie

Response

[b01k02rg.O] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I KDV
[b01k02rg.1] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I BSO
[b01k02rg.2] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I GOB
[b01k02rg.3] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I VGO
[b01k02rg.4]2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I PSZ

Variabie
[b01k03rg.0]3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status 'geregistreerd' gekregen? I KDV
[b01k03rg.1]3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status /geregistreerd' gekregen? I BSO
[b01k03rg.2]3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status /geregistreerd' gekregen? I GOB
[b01k03rg.3] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status /geregistreerd' gekregen? I VGO
[b01k03rg.4] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status /geregistreerd' gekregen? I PSZ

Response

1

er

Het aantal voorzieningen dat in de periode 1 januari tot 1 oktober in het verslagjaar de status
'Geregistreerd' heeft gekregen.Van inschrijvingen na 1 oktober kan niet worden verwacht dat er
voor het einde van het jaar een onderzoek 3 maanden na exploitatie heeft plaatsgevonden.
Variabie

Response

[b01k04rg.0]4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? I
KDV

4

[b01k04rg.1]4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? I
BSO

3

[b01k04rg.2]4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? I
GOB

0

[b01k04rg.3]4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? I
VGO

35

[b01k04rg.4]4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? I
PSZ

24

Het aantal nieuwe aanvragen waarvoor de beslistermijn van tien weken is overschreden zonder dat
hierop binnen tien weken een besluit door de gemeente is genomen.Let op: opschorting van
aanvraagtermijnen kunnen pas sinds oktober 2012 worden vastgelegd. Er wordt in de telling van
2012 geen rekening gehouden met eventuele opschortingen. Om deze reden bent u niet verplicht
deze vraag voor 2012 te beantwoorden.
Variabie

Response

[b01k0Srg.0]5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? I KDV

0

[b01k0Srg.1]5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? I BSO

0

[b011<05rg.2]5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? I GOB

0

[b011<05rg.3] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig

1

afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)?

I VGO

[b01k05rg.4]5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? I PSZ

11

in
Het aantal voorzieningen dat in het verslagjaar de status 'Niet meer geregistreerd' heeft gekregen.
Variabie

Response

[b01k06rg.O] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? I KDV

7

[b01k06rg.1] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? I BSO

10

[b01k06rg.2] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? I GOB

1

[b01k06rg.3] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? I VGO

70

[b01k06rg.4] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? I PSZ

0

Het aantal voorzieningen dat op 31 december van het verslagjaar de status 'Geregistreerd' heeft,
minus het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status
'Geregistreerd' kreeg. Voor PSZ geldt volgens de afspraken dat de locaties in 2011 of 2012 kunnen
zijn geïnspecteerd. Omdat PSZ pas sinds 2012 in het register kunnen worden opgenomen.Het getal
dat u hier invult (alle voorziening, minus de nieuwe inschrijvingen vanaf oktober) heeft voor dit
jaar betrekking op beide jaren.Dus ingevuld moet worden het aantallocaties die 31 december 2012
staan ingeschreven in het LRKP (minus het aantal voorzieningen dat in periode 1 oktober tot en
met 31 december voor het eerst de status "Geregistreerd" welke een inspectie hebben gehad in
2011 of 2012. Locaties die beide jaren of meerdere keren zijn onderzocht, moeten voor 1 keer
worden geteld.
Variabie

Response

[b01k07rg.0]7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012
uitgevoerd moeten worden? I KDV

47

[b01k07rg.1]7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012

68

uitgevoerd moeten worden?

I BSO

[b01k07rg.2]7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012
uitgevoerd moeten worden? I GOB

4

[b01k07rg.3]7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012
uitgevoerd moeten worden? I PSZ

28

?
Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang met de status 'Geregistreerd' op 1 januari van het
verslagjaar, minus het aantal VGO's dat gedurende het verslagjaar de status 'Niet meer
geregistreerd' heeft gekregen. Van de uitkomst wordt 5% genomen als minimaal aantal uit te
voeren jaarlijkse onderzoeken.

14

Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang dat in de periode 1 januari tot 1oktobervan het
verslagjaar de status 'Geregistreerd' heeft gekregen.
33

Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie)
bij: Voorzieningen die op 31 december van het verslagjaar de status 'Geregistreerd' hebben, minus
het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status
'Geregistreerd' kreeg.Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van
het afgeronde rapport.
Variabie

Response

[b01k10rg.0]10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? I KDV

47

[b01k10rg.1]10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? I BSO

68

[b01k10rg.2]10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? I GOB

4

[b01k10rg.3]10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? I PSZ

30

Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie)
bij: Voorzieningen voor gastouderopvang met de status 'Geregistreerd' op 1 januari van het
verslagjaar, minus het aantal VGO's dat gedurende het verslagjaar de status 'Niet meer
geregistreerd' heeft gekregen.Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de
datum van het afgeronde rapport.

69

'?
Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (onderzoeken voor registratie) bij: Voorzieningen voor
gastouderopvang die in de periode 1 januari tot 1 oktober van het verslagjaar de status
'Geregistreerd' hebben gekregen.Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de
datum van het afgeronde rapport.
22

D in
Het aantal incidentele onderzoeken dat de GGD feitelijk heeft gedaan in 2012.Het gaat hier om de
datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapportincidentele
onderzoeken vinden plaats náást de 'reguliere jaarlijkse onderzoeken' en de 'onderzoeken bij
aanvang' en kunnen b.v. op basis van een signaal of speciale wens van gemeenten of GGD
plaatsvinden.
Variabie
[b01k13rg.O] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? I KDV
[b01k13rg.1] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? I BSO
[b01k13rg.2] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? I GOB
[b01k13rg.3] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? I VGO
[b01k13rg.4] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? I PSZ

Response

Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie)
met als GGD-advies 'Handhaven'.Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om de
datum van het inspectieonderzoekHet inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het
verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Variabie

Response

[b01k14rg.O] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? I KDV

29

[b01k14rg.1] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? I BSO

34

[b01k14rg.2] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? I GOB

2

[b01k14rg.3] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? I VGO

1

[b01k14rg.4] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? I PSZ

12

een
Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie)
met als GGD-advies 'Niet handhaven'.Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om
de datum van het inspectieonderzoek Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan
het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Variabie

Response

[b01k15rg.O] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? I KDV

18

[b01k15rg.1] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? I BSO

34

[b01k15rg.2] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? I GOB

2

[b01k15rg.3] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? I VGO

36

[b01k15rg.4] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in

14

2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'?

I PSZ

van
Het totaal aantal geconstateerde tekortkomingen (van alle voorzieningen bij elkaar) uit reguliere
onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie, waarvan het inspectierapport is
afgerond in 2012.
Variabie

Response

[b01k16rg.0]16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I KDV
[b01k16rg.1]16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I BSO
[b01k16rg.2]16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I GOB
[b01k16rg.3]16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I VGO
[b01k16rg.4]16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I PSZ

52

van
Het totale aantal voorzieningen met tekortkomingen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken
3 maanden na exploitatie waarvan het inspectierapport is afgerond in 2012.
Variabie

Response

[b01k17rg.0]17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? I KDV

29

[b01k17rg.1]17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? I BSO

34

[b01k17rg.2]17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? I GOB

2

[b01k17rg.3]17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? I VGO

1

[b01k17rg.4]17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? I PSZ

12

een
Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het
inspectierapport is afgerond in het verslagjaar.Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft
ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg ,aanwijzing, waarschuwing, last onder
dwangsom, etc.Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond.
Variabie

Response

[b01k18rg.0]18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactie is ingezet? I KDV

83

[b01k18rg.1]18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactie is ingezet? I BSO

100

[b01k18rg.2]18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactie is ingezet? I GOB

2

[b01k18rg.3]18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactie is ingezet? I VGO

2

[b01k18rg.4]18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactie is ingezet? I PSZ

52

een
Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het
inspectierapport is afgerond in het verslagjaar. Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft
ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg, aanwijzing, waarschuwing, last onder
dwangsom, etc..Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond.

Response

Variabie
[b01k19rg.0]19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet?
KDV

I

[b01k19rg.1]19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet?
BSO

I

[b01k19rg.2]19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet?
GOB

I

[b01k19rg.3]19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet?
VGO
[b01k19rg.4]19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet?
PSZ

29

34

1

1

I
12

I

Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij A is : de tekortkoming is na handhaving
opgeheven
Variabie

Response

[b01k20arg.0]20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? I KDV
[b01k20arg.1] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? I BSO

96

[b01k20arg.2] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? I GOB

2

[b01k20arg.3] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? I VGO

2

[b01k20arg.4] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? I PSZ

51

enwaa
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij Bis :voorziening voldoet na handhaving.
Variabie

Response

[b01k20brg.O] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? I KDV

28

[b01k20brg.1) 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? I BSO

29

[b01k20brg.2] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? I GOB

1

[b01k20brg.3) 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? I VGO

1

[b01k20brg.4) 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? I PSZ

11

er
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij Cis : handhaving op tekortkomingen loopt nog.
Variabie

Response

[b01k20crg.O] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? I KDV

5

[b01k20crg.1] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? I BSO

4

[b01k20crg.2] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? I GOB

0

[b01k20crg.3) 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? I VGO

0

[b01k20crg.4] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? I PSZ

1

er
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bijDis: handhaving op voorziening loopt nog.

Variabie

Response

[b01k20drg.O) 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? I KDV
[b01k20drg.1] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? I BSO

3

[b01k20drg.2) 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? I GOB

0

[b01k20drg.3] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? I VGO

0

[b01k20drg.4) 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? I PSZ

1

De kern bij E is: handhaving op tekortkomingen is beëindigd anders dan door A

Variabie

Response

[b01k20erg.O] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I KDV

3

[b01k20erg.1] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan

5

wel gekoppeld)

I BSO

[b01k20erg.2] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I GOB

0

[b01k20erg.3] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I VGO

0

[b01k20erg.4] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I PSZ

0

De kern bij Fis : handhaving op voorziening is beëindigd anders dan door B
Variabie

Response

[b01k20frg.O] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I KDV

1

[b01k20frg.l] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I BSO

2

[b01k20frg.2] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I GOB

0

[b01k20frg.3] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I VGO

0

[b01k20frg.4] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) I PSZ

0

is

en

Variabie

Response

[resrg.O] De toezichtinformatie
Kinderopvang is afgehandeld en
gecontroleerd door: I naam

Gabriëlle Garritsen

[resrg.l] De toezichtinformatie
Kinderopvang is afgehandeld en
gecontroleerd door: I e-mail

kinderopvang@haarlemmermeer.nl

Nadat u de vooringevulde gegevens heeft gecontroleerd, eventuele mutaties heeft doorgevoerd, en
de niet-vooringevulde gegevens heeft aangevuld verzoeken wij u alles nog één keer te controleren
en uiteindelijk de volledigheid en kwaliteit van de gegevens te bevestigen.
nog niet compleet en j of kwalitatief op orde

/Publicjfs_uploads/14 7 51/3413171-QFsCBBSAHB jsignature.svg

(No response)

Indien het voor u niet mogelijk is om een handtekening te plaatsen dan kunt u dat hieronder
vermelden.
(No response)

Meer
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel toezichtinformatie verwijzen wij u naar de
website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot:
waarstaa tj egemeente@ kinggemeenten.nl

Tot 1 juli kunt u op elk moment de gegevens in de vragenlijst wijzigen; ook nadat u een akkoord
hebt gegeven voor publicatie. Het is in geen geval nodig om een fysiek exemplaar middels e-mail of
post te verzenden.

2013-05-28 16:49:00

j

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

j

