Offerte 2021-2024

PROGRAMMA/ TAAKVELD
Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp

: Intensivering toezicht en handhaving kinderopvang

Betreft

: FCL 46500111 / ECL 34017

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag

Niet van toepassing

Afschrijvingstermijn

Niet van toepassing

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2021

2023

2024

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 1,5%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve
(dekking kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken
-

2022

21

-

21

-

21

16

-

21

16

-

16

16

Toezicht en handhaving kinderopvang is een wettelijke taak.
Gemeente Uden voldoet op dit moment niet aan de
wettelijke eisen op het gebied van toezicht en handhaving
kinderopvang, we hebben een zogenoemde B-status als
gemeente. Dit moet op zeer korte termijn omgebogen
worden naar een A-status.
Hiervoor is een verbeterplan handhaving Kinderopvang
opgesteld. Om weer te voldoen aan de wettelijke taak en
voor het verkrijgen van de genoemde A-status starten we
medio 2020 met onderstaande maatregelen.
Maatregelen om toezicht en handhaving kinderopvang en
gastouderopvang aan te scherpen zijn:


De frequentie van jaarlijkse onderzoeken van
gastouderopvangvoorzieningen ophogen van
5% naar 20% (wettelijke norm 5%-30%).



Extra onderzoek na registratie binnen 3 maanden
na start van de exploitatie.

Algemene toelichting

Bovenstaande maatregelen moeten structureel aanvullend
ingezet worden op het huidige palet aan maatregelen. Nu
zijn de inspectiekosten vaak hoger, omdat ze meerdere
keren moeten controleren omdat wij niet de juiste handhavingsinstrumenten inzetten die noodzakelijk zijn. Door de
inzet van deze maatregelen is de reële verwachting dat we
gaan voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en dat de
reguliere inspectiekosten na 2 á 3 jaar licht zullen dalen.
In de septembercirculaire 2019 heeft de rijksoverheid voor
toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang
structureel extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.

Intensivering van toezicht op de gastouderopvang draagt bij
aan kwaliteitsverbetering. Het is een autonome ontwikkeling
als gevolg van een wettelijke taak.

Bijdrage aan doelstelling van
het taakveld

De intensivering van de maatregelen gaan gepaard met
een structurele oplossing voor het probleem.


Meer frequente onderzoeken van gastoudervoorzieningen (van 5% naar 20% van de
gastoudervoorzieningen worden jaarlijks
onderzocht).



Extra controles na start van de exploitatie

