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Geachte heer I mevrouw,
In het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen doen wij u bijgaand de
papieren versie van het Jaarverslag Toezicht kinderopvang 2012 van de gemeente Hellendoorn
toekomen. De digitale versie hebben wij inmiddels conform de wettelijke verplichtingen
ingezonden via de website waarstaatjegemeente.nl.
In dit jaarverslag is opgenomen welke onderzoeken zijn uitgevoerd, zijn de onderzoeksresultaten
beschreven en is aangegeven op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan onze
bevoegdheden. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de instellingen voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving en dat het treffen van bestuurlijke maatregelen niet nodig is
geweest.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van
deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Ponsteen-Jurrien,
beleidsmedewerker team Vergunningen, toezicht en milieu, telefoonnummer 0548-630508.
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Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording
kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 aanleveren en muteren via de website
Waarstaatjegemeente.nlDe VNG, DUO, SZW, de IvhO en KING hebben de afgelopen tijd
samengewerkt om dit te realiseren.Een groot deel van de informatie is gebaseerd op gegevens uit
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP], de Gemeenschappelijke Inspectie
Ruimte [GIR] Handhaven en de GIR Inspecteren.De informatie gaat bijvoorbeeld over de aantallen
nieuwe aanvragen, uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten. De aantallen worden apart
weergegeven per soort omvang (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse Opvang [BSO],
Gastouderbureau's [GOB], VGO [Voorziening Gastouders], Peuterspeelzalen [PSZ])Conform de weten regelgeving dient uw gemeentelijke jaarverantwoording voor 1 juli 2013 door uw College van
B&W te zijn vastgesteld en verzonden te zijn naar de IvhO. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de
jaaropgave voor die datum al aan de gemeenteraad is voorgelegd.Het verzenden naar de IvhO gaat
via deze survey van de website 'Waarstaatjegemeente.nľ.Een selectie van de gegevens zal in
principe worden ontsloten op Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in het kader van de wet
Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) om op die manier de horizontale verantwoording vorm en
inhoud te geven.U kunt er voor kiezen deze informatie niet via Waarstaatjegemeent.nl te publiceren.

bestand

Het aantal voorzieningen met de status 'Geregistreerd' op 31 december 2012.
Variable

Response

[bOlkOlrg.0] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? | KDV

ļ8
ļ

[bOlkOlrg.1] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? | BSO

ļ7

[b01k01rg.2] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? Į GOB
[b01k01rg.3] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er

2
ļ
243

geregistreerd op 31 december 2012? ļ VGO

j

[b01k01rg.4] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? ļ PSZ

7

2„ Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er In 2* 12 verwerkt?
Dit betreft alle voorzieningen die in 2012 voor het :erst de status 'Aangemeld' hebben gekregen.
Variable

Response

[b01k02rg.0] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? | KDV

0

[b01k02rg.l] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? Į BSO
[b01k02rg.2] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? Į GOB

Ù

[b01k02rg.3] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? | VGO

I 58

[b01k02rg.4j 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in
2012 verwerkt? I PSZ

3. Hoeveel voorzieningen hebben irt 2012 de status "ge
Variable

Response

[b01k03rg.0j 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status'geregistreerd'gekregen? Į KDV

ļ

ì3

[b01k03rg.l] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status 'geregistreerd' gekregen? ļ BSO

ļ2
ļ

[b01k03rg.2] 3, Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status 'geregistreerd' gekregen? | GOB

ļ0
j

[b01k03rg.3] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status 'geregistreerd' gekregen? | VGO

ļ

Íb01k03rg.4] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012
de status 'geregistreerd' gekregen? ļ PSZ

\ 7
ļ

ļ 52

Het aantal voorzieningen dat in de periode 1 januari tot 1 oktober in het verslagjaar de status
'Geregistreerd' heeft gekregen.Van inschrijvingen na 1 oktober kan niet worden verwacht dat er
voor het einde van het jaar een onderzoek 3 maanden na exploitatie heeft plaatsgevonden.
Variable

Response

[b01k04rg.0] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? ļ ļ
KDV

ļ

fb01k04rg.l] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in ļ 1
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? | Į
BSO

ļ

[b01k04rg.2] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? |
GOB
[b01k04rg.3] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? ļ
VGO

0

I
39

Į

[b01k04rg.4] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in Į 2
de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 geregistreerd? | ļ
PSZ

I

5, Hoeveel aarwrageo zijn in 2Ő12 niet tijdig afgehandeld fgecoirîgeercf met
opschortingen)?
Het aantal nieuwe aanvragen waarvoor de beslistermijn van tien weken is overschreden zonder dat
hierop binnen tien weken een besluit door de gemeente is genomen.Let op: opschorting van
aanvraagtermijnen kunnen pas sinds oktober 2012 worden vastgelegd. Er wordt in de telling van
2012 geen rekening gehouden met eventuele opschortingen. Om deze reden bent u niet verplicht
deze vraag voor 2012 te beantwoorden.
Variable

Response

fb01k05rg.0] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? | KDV

f3

[b01k05rg.l] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? | BSO

ļ0

[b01k05rg.2] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? Į GOB
[b01k05rg.3] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? | VGO

i0
ļ
0

[b01k05rg.4] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig
afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? ļ PSZ

f5
|

ulfströorn

Het aanta! voorzieningen dat in het verslagjaar de status 'Niet meer geregistreerd' heeft gekregen.
Variable

Response

ìbÒlkOôrg.O] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? ļ K DV

0

[b01k06rg.l] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? | BSO
[b01k06rg.2] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? ļ GOB

0

[b01k06rg.3] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? ļ VGO

60

[b01k06rg.4] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? ļ PSZ

0

Het aantal voorzieningen dat op 31 december van het verslagjaar de status 'Geregistreerd' heeft,
minus het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status
'Geregistreerd' kreeg. Voor PSZ geldt volgens de afspraken dat de locaties in 2011 of 2012 kunnen
zijn geïnspecteerd. Omdat PSZ pas sinds 2012 in het register kunnen worden opgenomen.Het getal
dat u hier invult (alle voorziening, minus de nieuwe inschrijvingen vanaf oktober) heeft voor dit
jaar betrekking op beide jaren.Dus ingevuld moet worden het aantal locaties die 31 december 2012
staan ingeschreven in het LRKP (minus het aantal voorzieningen dat in periode 1 oktober tot en met
31 december voor het eerst de status "Geregistreerd" welke een inspectie hebben gehad in 2011 of
2012. Locaties die beide jaren of meerdere keren zijn onderzocht, moeten voor 1 keerworden
geteld.
Variable

Response

[b01k07rg.0ļ 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012 8
uitgevoerd moeten worden? | K DV
Į
i
[b01k07rg.l] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012. ļ 7
uitgevoerd moeten worden? | BSO
ļ
l
[b01k07rg.2] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012
2
s

uitgevoerd moeten worden? Į GOB
ļ
[b01k07rg.3] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012
7
uitgevoerd moeten worden? | PSZ

8, Hoeveel omderioekert bij bestaande VGO's wouden in 2012 uitgevoerd moeten
worden?
Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang met de status 'Geregistreerd' op 1 januari van het
verslagjaar, minus het aantal VGO's dat gedurende het verslagjaar de status 'Niet meer
geregistreerd' heeft gekregen. Van de uitkomst wordt S Zo genomen als minimaal aantal uit te voeren
jaarlijkse onderzoeken.
0

10

9» Hoeveel onderzoeken bij fļįęywe VGO's xoydert in 2012 yitgevoerd moeten
worden?
Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang dat in de periode 1 januari tot 1 oktober van het
verslagjaar de status 'Geregistreerd' heeft gekregen.
39

1Û* Hoeveel onderzoeken zijn in 2012 daadwerkelijk uitgevoerd?
Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie]
bijrVoorzieningen die op 31 december van het verslagjaar de status 'Geregistreerd' hebben, minus
het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status
'Geregistreerd' kreeg.Hetgaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van
het afgeronde rapport.
Variable

Response

[bOİklOrg.0] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | KDV

8

[bOlklOrg.l] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | BSO

7

[b01kl0rg.2] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | GOB

2

[b01kl0rg.3] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | PSZ

7

uitgevoerd?
Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie)
bij:Voorzieningen voor gastouderopvang met de status 'Geregistreerd' op 1 januari van het
verslagjaar, minus het aantal VGO's dat gedurende het verslagjaar de status 'Niet meer
geregistreerd' heeft gekregen.Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de
datum van het afgeronde rapport,
12

12, Hoeveel onderhoeken bijnleywe VGCľs zijn in 2012 daadwerkelijk
uitgevoerd?
Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (onderzoeken voor registratie) bij:Voorzieningen voor
gastouderopvang die in de periode 1 januari tot 1 oktober van het verslagjaar de status
'Geregistreerd' hebben gekregen.Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de
datum van het afgeronde rapport.
29

Het aantal incidentele onderzoeken dat de GGD feitelijk heeft gedaan in 2012.11 et gaat hier om de
datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport.Incidentele
onderzoeken vinden plaats náást de 'reguliere jaarlijkse onderzoeken' en de 'onderzoeken bij
aanvang' en kunnen b.v. op basis van een signaal of speciale wens van gemeenten of GGD
plaatsvinden.
Variable

Response

[b01kl3rg.0] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? | KDV

ļ0
|

[b01kl3rg.l] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? | BSO

i0

[b01kl3rg,2] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? | GOB

0
j

[b01kl3rg.3] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
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[b01kl3rg.4] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken
heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? | PSZ

| 0
ļ

n

Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie)
met als GGD-advies 'Handhaven'.Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om de
datum van het inspectieonderzoek.Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het
verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Variable

Response

[b01kl4rg.0] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in ļ 1
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? ļ KDV
j
[b01kl4rg.l] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 0
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? ļ BSO
ļ
[b01kl4rg.2] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in ļ 0
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? | GOB
[b01kl4rg.3] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? | VGO
[b01kl4rg.4] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in
2012 afgegeven met een advies 'Handhaven'? ļ PSZ

ì
i

0

0

i

ì

15, Hoeweel afgeronde inspectierapporten zijn in 2012 afgegeven met een advies
*M lef «hand haven" ?
Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie)
met als GGD-advies 'Niet handhaven'.Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om
de datum van het inspectieonderzoek. Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan
het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Variable

Response

[b01kl5rg.0] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in ļ 7
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? | KDV
ļ
[b01kl5rg.l] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in j 7
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? | BSO
j
[b01kl5rg.2] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in | 2
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? | GOB
ļ
S
[b01kl5rg.3] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 9
2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? ļ VGO
ļ
[b01kl5rg.4] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in j 7

2012 afgegeven met een advies 'Niet-handhaven'? | P SZ

tekortkoming

inspectie onderzoeken?
Het totaal aantal geconstateerde tekortkomingen (van alle voorzieningen bij elkaar] uit reguliere
onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie, waarvan het inspectierapport is
afgerond in 2012.
Variable

Response

[b01kl6rg.0] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? ļ KDV

ļ2
j

[b01kl6rg.l] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | BSO

ļ0
ļ
ļ

[b0ĩkl6rg.2j 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | GOB

į ū
ļ
ļ

[b01kl6rg.3] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
- ,
onuerzoeKen í \ V Ü U
[b01kl6rg.4] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? I PSZ

ļ 20
I
ì
j
\0
į
\

17. Hoeveel voorzieningen met tekortkommgen zijn in 2012 geconstateerd op
basis mn afgeronde inspectie onderzoeken?
Het totale aantal voorzieningen met tekortkomingen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken
3 maanden na exploitatie waarvan het inspectierapport is afgerond in 2012.
Variable
[bOlklľrg.O] 17. Hoevee! voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? Į KDV
Įb01kl7rg.l] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? ļ BSO

Response
r 2

[b01kl7rg.2] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? ļ GOB

j0
ļ
ļ

[b01kl7rg.3] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? | VGO

ļ6

[b01kl7rg.4] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde inspectie onderzoeken? | PSZ

ļ0
ļ
ļ

handhaving
18, Wat Is het aantal tŵoi|kojï||nge|i waarbij een handhavingsactîe is ïñgemtĩ
Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het
inspectierapport is afgerond in het verslagjaar.Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft
ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg .aanwijzing, waarschuwing, last onder
dwangsom, etc.Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond.
Variable
[b01kl8rg.0] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactîe is ingezet? | KDV
[b01kl8rg.l] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactîe is ingezet? | BSO

Response
ì

2

ļ
ļ0
ļ
î

[b01kl8rg.2] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactîe is ingezet? | GOB
[b01kl8rg.3] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactîe is ingezet? ļ VGO
[b01kl8rg.4] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij
een handhavingsactîe is ingezet? | P SZ

19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een
handhavirigsactle is ingezet?
Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het
inspectierapport is afgerond in het verslagjaar. Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft
ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg, aanwijzing, waarschuwing, last onder
dwangsom, etc.Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond.
Variable

Response

[b01kl9rg.0] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactîe is ingezet? ļ
KDV
[b01kl9rg.l] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactîe is ingezet? ļ
BSO
[b01kl9rg.2] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactîe is ingezet? |
GOB
[b01kl9rg.3] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactîe is ingezet? ļ
VGO
[b01kl9rg.4] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactîe is ingezet? |
PSZ

lancllìavifiKacties zĩm ingezet
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij A is : de tekortkoming is na handhaving opgeheven
Variable

Response

TbOlk^rg.o; 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ngezet, zijn in 2012 hersteld? Į KDV

T

[b01k20arg.l 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ngezet, zijn in 2012 hersteld? | BSO

o

[b01k20arg.2 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ngezet, zijn in 2012 hersteld? ļ GOB
[b01k20arg.3 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ngezet, zijn in 2012 hersteld? ļ VGO
[b01k20arg.4 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ngezet, zijn in 2012 hersteld? j P S Z

0

handhavingsacties l i p Ingevet en waarbij minimaal één van deze
tekortkomingen in 2012 is hersteld en waarbij de overige tekortk
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij B is : voorziening voldoet na handhaving.
Variable

Response

[b01k20brg.0] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? ļ K DV

o'

[b01k20brg.l] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? | BSO
[b01k20brg.2] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? | GOB
[b01k20brg.3] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? | VGO
[b01k20brg.4] 20B. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet
en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 2012 is
hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld,
gekoppeld of beëindigd? | PSZ

Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij C is : handhaving op tekortkomingen loopt nog.
Variable
fb01k20crg.0] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? | KDV

Response
ļ0

[b01k20crg.l] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? | BSO

0

[b01k20crg.2] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? | GOB

ļ0
ì

\
[b01k20crg.3] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? ļ VGO
[b01k20crg.4] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er
nog handhaving? | P SZ

Û
0

Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. He
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij D is : handhaving op voorziening loopt nog.
Variable

Response

[b01k20drg.0] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt r,
nog handhaving? ļ KDV

0
ļ;

[b01k20drg.l] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
nog handhaving? ļ BSO

ļ0
ļ

[b01k20drg.2] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
ìixjg u a n u i ì a v i i

Ī ļ Owu

0
ļ

[b01k20drg,3] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er
f ! U K MO) IUIICÌVII l ģ :

ļ

V V J U

1 0
5

[b01k20drg.4] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er ì 0
nog handhaving? | P S Z
j

2ÖE„ Op hoeveel ţetertkojTiJŗjgeŗļ waarop handhavingsacties zip ingezet, is
handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van h erstel? (dus beëlndî
dan wel gekoppeidl
De kern bij E is: handhaving op tekortkomingen is beëindigd anders dan door A
Variable

Response

[b01k20erg.0] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) | K DV

jö
ļ
'
ì

[bűlk20erg.l] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) ļ BSO

ļ0
ļ
ļ
j

[b01k20erg.2] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
j0
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan ļ
wel gekoppeld) | GOB
[b01k20erg.3] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
ļ0
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) Į VGO
[b01k20erg.4] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) ļ PSZ

0

SIC

lus beëindig

De kern bij F is : handhaving op voorziening is beëindigd anders dan door B
Variable

Response

[b01k20frg.0] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) ļ K DV

0

[b01k20frg.l] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) | BSO
[b01k20frg.2] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) | GOB
[b01k20frg.3] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) | VGO
[b01k20frg.4] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd
anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan
wel gekoppeld) | PSZ

Variable

Response

įresrg.0] De toezichtinformatie
Kinderopvang is afgehandeld en
gecontroleerd door: ļ naam

ŭ. ľoiľ-Loeii Juinen

[resrg.1] De toezichtinformatie
Kinderopvang is afgehandeld en
gecontroleerd door: | e-mail

s.ponsteen@hellendoorn.nl

Voortga řigsstatys
Nadat u de vooringevulde gegevens heeft gecontroleerd, eventuele mutaties heeft doorgevoerd, en
de niet-vooringevulde gegevens heeft aangevuld verzoeken wij u alles nog één keer te c ontroleren
en uiteindelijk de volledigheid en kwaliteit van de gegevens te bevestigen.
compleet en kwalitatief op orde

Wij vragen u de gegevens voor akkoord voor te leggen aan uw College van B en W. U kunt middels
de hand-out func tie onderaan de pagina ('antwoorden inzien') de toezichtinformatie eigenhandig
voorleggen aan uw College van B en W.

Vrijgeven toeiichtinforinatie gemeente Hellendoorn
De gegevens zijn akkoord bevonden door het c ollege van de gemeente Hellendoorn, en mogen
worden doorgeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs
(No response)

Publicatie op Waarstaatjegemeante,ni
Een selectie van de toezichtinformatie Kinderopvang wordt door KING gepubliceerd op
Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht
(RGT). Op die manier wordt de horizontale verantwoording richting de gemeenteraad
vereenvoudigd en versterkt. Let op: De verkorte rapportage wordt in eerste aanleg aan u voorgelegd
in het besloten deel van de website. U kunt de toezichtinformatie dan voorzien van nadere
toeìichting.KING vraagt u akkoord te gaan met publicatie via Waarstaatjegemeente.nl. Dit akkoord
dient binnen uw gemeente te zijn afgestemd. Op welke manier dit wordt vormgegeven is aan u als
gemeente.

(No response)

Ik verklaar dat ik de bovenstaande opties heb gelezen en dat ik akkoord ben met de inhoud.

Handtekening:
/PubIic7fs,uploadsZ1475173412755-QFsCBBSAHB7signature.svg

Datym
(No response)

Opmerkingen
Indien het voor u niet mogelijk is om een handtekening te plaatsen dan kunt u dat hieronder
vermelden.
(No response)

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel toezichtinformatie verwijzen wij u naar de
website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot:
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl

Tot 1 juli kunt u op elk moment de gegevens in de vragenlijst wijzigen; ook nadat u een akkoord
hebt gegeven voor publicatie. Het is in geen geval nodig om een fysiek exemplaar middels e-mail of
post te verzenden.
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