BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

4 augustus 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder; Dhr. M.
Witkamp, locosecretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Z-20-141588 - 333141
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 28 juli 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 28 juli 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121618 - 326928
Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording 2019 vast te stellen.
Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht
op en handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast moeten de
gemeente er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en actueel is.
Jaarlijks is het college verplicht om een jaarverslag aan de minister te
overleggen met de gegevens over de uitvoering van deze taken over het
voorafgaand kalenderjaar. De jaarverantwoording wordt ingediend bij de
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Teylingen heeft al jaren
status A. Dit betekent dat de gemeente Teylingen voldoet aan wettelijke
minimumeisen voor de uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang.
In het verslagjaar 2019 was het LRK juist, volledig en actueel. Alle wettelijke
verplichte inspecties zijn uitgevoerd. Op de handhavingsadviezen van de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zijn handhavingsacties uitgezet door
middel van schriftelijke waarschuwingen. Alle tekortkomingen zijn bij een
volgende controle door de GGD niet meer geconstateerd of opgelost door de
houder. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke minimumeisen voor de
uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang in het jaar 2019.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

