
GEMEENTE HARLINGEN

Raadsinformatiebrief
-7-ttGEMEENTE HARLINGEN

Zaaknummer: 167505 Openbaar

Verzonden aan de raad op: 1 9 JUL 2A2?

Onderwerp: Jaa rve rantwoording kinderopva ng Ha rlinge n 2021

Kennisnemen van:
De jaarvera ntwoordi ng ki nderopva ng 2021.

Beste leden van de gemeenteraad,

Met deze brief en bijlage willen wij u informeren over de jaarverantwoording kinderopvang
2O2L op het gebied van toezicht en handhaving in Harlingen.

Wettelijke taak toezicht en handhaving voor kwaliteit kinderopvang
Op grond van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op
en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. ln opdracht van gemeenten voert
GGD jaarlijks inspecties uit bij alle vormen van kinderopvang: de kinderdagopvang, de

buitenschoolse opvang en de gastouders. Alle bevindingen en de gemeentelijke acties naar

aanleiding van de bevindingen worden vastgelegd in het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK).

Jaarlijkse verantwoording kinderopvang
Als college zijn wij verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de lnspectie van het
Onderwijs en de gemeenteraad hierover te informeren.

De vier criteria die in de jaarverantwoording aan de orde komen, zijn gebaseerd op de

wettelijke taken van de gemeenten:

L. Het uitvoeren van de registertaak van het LRK;

2. Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van

nieuwe voorzieningen;
3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder;
4. Handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

Uit onze bevindingen blijkt dat het toezicht in2021, op de eerder benoemde onderdelen aan

alle wettelijk gestelde eisen heeft voldaan. Onze gemeente heeft aljarenlang de A-status.

Dat wil zeggen dat wij optimaal aan onze wettelijke taak voldoen. De verwachting is dat de

gemeente Harlingen haar A status behoudt.
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Wij gaan ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de bu

S.C. van Gent

Bijlagen:

1. Jaarverantwoording kinderopvang Harlingen2O2I documentnummer: 76957'J.
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