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Inleiding 
De gemeente is verplicht om jaarli jks een verantwoording Kinderopvang op te stellen en deze 
beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs via 
www.waarstaatje gemeente.nl. Deze verantwoording is als bijlage toegevoegd bij dit advies. 
De verantwoording is al onder voorbehoud beschikbaar gesteld aan de Inspectie omdat dit al 
vóór 1 jul i moest gebeuren en de verantwoording voldoet aan de vereiste normen. 

Centrale vraag 
Gaat het college akkoord met het beschikbaar stellen van de toezichtinformatie Kinderopvang 
Woudenberg 2016 (zie bijlage) aan de gemeenteraad en de Inspectie Onderwijs? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het borgen en handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang in Woudenberg en landelijk. 
Met de jaarverantwoording toont de gemeente aan dat de wettelijke taken zijn uitgevoerd. 
De Inspectie gebruikt de gegevens om de rapportage 'Landelijk Oordeel Kinderopvang' op te 
stellen. 

Kader 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Argumenten 
De gemeente heeft aan de vereiste normen voldaan: 

- Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is juist, volledig en actueel 
ingevuld; 

- Alle aanvragen zijn tijdig afgehandeld; 
De inspecties zijn volgens de norm uitgevoerd; 

- Aan het criterium handhaving is voldaan. 
Duurzaamheid 

• Mens: handhaving toetst op gezondheid, veiligheid, participatie, pedagogisch beleid, 
binnen- en buitenruimte. 

• Markt: van de organisaties wordt verwacht dat ze kwalitatief goede kinderopvang 
aanbieden en aan de gestelde eisen voldoen. Bij tekortkomingen zet de gemeente 
handhaving in. 

Draagvlak 
n.v.t. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Zie bijlage. Door te voldoen aan de gestelde normen. 

Financiële consequenties 
n.v.t. 

Aanpak/uitvoering 

De jaarverantwoording wordt ter kennisname aangeboden aan de raad. 

Conclusie 
Door akkoord te gaan met de toezichtinformatie kan dit als jaarverantwoording worden 
aangeboden aan de raad en de Inspectie van het onderwijs. 
Communicatie 
n.v.t. 

Bijlage 
Jaarverantwoording in de vorm van Toezichtinformatie Kinderopvang Woudenberg in 2016. 
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