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Geachte Raad, 

De gemeente Wassenaar is op grond van de Wet Kinderopvang wettelijk verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de diverse vormen van kinderopvang. De GGD 
Haaglanden inspecteert in opdracht van de gemeente Wassenaar alle voorzieningen en voert dus 
het toezicht uit. Handhaving gebeurt door de gemeente zelf, door team Veiligheid, Toezicht en 
Handhaving.  

 
De gemeente is verplicht om jaarlijks verslag te doen van de verrichte werkzaamheden. Alle 
wijzigingen, registraties en controles worden door de gemeente ingevoerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). De Inspectie van Onderwijs haalt zelf de gegevens uit het landelijk register. 
De gemeente heeft de taak dit te controleren en toelichting te geven op eventuele 
onduidelijkheden of informatie die mist.  

 
De jaarverantwoording geeft aan waarop is gecontroleerd, zoals:  

o De afhandeling van de in 2020 ingediende aanvragen;  
o De inspecties van de in Wassenaar geregistreerde kinderopvangvoorzieningen;  
o De tijdige inspecties van nieuwe kinderopvangvoorzieningen;  

o Vijf procent van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang zijn geïnspecteerd;  
o De opvolging van de inspectierapporten met handhavingsadviezen;  

o De ingezette handhavingsacties die zijn ingezet naar aanleiding van geconstateerde 
tekortkomingen.  

 
Conclusie van het rapport is dat de gemeente Wassenaar de A status behoudt (dit houdt in dat 
voldaan wordt aan de normen die gesteld worden aan de kwaliteit van de diverse vormen van 
kinderopvang). Wederom een mooi resultaat, zeker nu tijdens deze drukke en lange Corona 
periode. In het kader van interbestuurlijk toezicht en de toezichthoudende taak is het college 

verplicht het jaarverslag met de gemeenteraad te delen. Deze treft u hierbij aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

  drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
  gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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