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Voorstel
Wij stellen u voor kennis te nemen van de Jaarverantwoording Kinderopvang
Terschelling 2017.

Samenvatting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de
kinderopvang. Voorliggende jaarverantwoording Kinderopvang 2017 is een
weergave van de toezicht- en handhavingsacties van het afgelopen jaar binnen
onze gemeente. De jaarverantwoording is gebaseerd op de gegevens die door de
gemeente en de GGD zijn vastgelegd in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen, de Gemeenschappelijke Inspectieruimte inspecteren (GIR I) en
de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Handhaven (GIR H).
De jaarverantwoording 2017 laat de volgende uitkomsten zien:
a. Er zijn geen nieuwe aanvragen voor kinderdagopvang (KDV) en
peuterspeelzaal (Psz). Er was 1 van een gastouder (VGO) en deze is tijdig
afgehandeld, zie grafiek 1;
b. Alle locaties (4) KDV en Psz zijn geïnspecteerd, zie grafiek 2;
c. De nieuwe locatie gastouderopvang is geïnspecteerd, zie grafiek 3;
d. Van de locaties voor gastouderopvang moet jaarlijks 5% geïnspecteerd
worden. Op Terschelling zijn 3 locaties voor gastouderopvang (excl. de
nieuwe locatie). Jaarlijks wordt er één locatie geïnspecteerd (=33%), zie
grafiek 4;
e. DUO hanteert voor de metingen niet het kalenderjaar 2017 maar een
afwijkend tijdvak dat van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017 loopt. Hierdoor
zijn de overtredingen van 2016 nogmaals onterecht meegenomen in de
jaarverantwoording 2017. De overtredingen in 2016 hadden betrekking op
de kwaliteitseis scholing van de pedagogisch medewerkers. Mede door
faillissement van de vorige houder hadden niet alle beroepskrachten de
opleiding voor het VVE-programma volledig afgerond. In mei 2016 is
gestart met een VVE scholingstraject. Dit betrof certificering en herhaling.
De scholing is medio 2017 door alle pedagogisch medewerkers succesvol
afgerond. De inspecties Kinderopvang zijn op Terschelling op 10 oktober
2017 door de GGD uitgevoerd. Bij deze inspecties zijn geen overtredingen
geconstateerd.

Toelichting
De gemeente heeft wettelijk de taak om toezicht te houden op de wijze waarop
kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouders hun taken in het
werkveld uitvoeren. De inspecties worden in opdracht van de gemeente
Terschelling uitgevoerd door de GGD Fryslân.
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Jaarlijks dient, volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
de gemeentelijke jaarverantwoording door het college van B&W te worden
vastgesteld en te worden verzonden naar de Inspectie van het Onderwijs.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Het is van maatschappelijk belang dat er op Terschelling kwalitatief goede
voorzieningen zijn voor kinderopvang.

Advies van de raadscommissie
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