Voortgang productie Toezicht kinderopvang
Aan wethouder Van der Velde is onderstaand bericht ter info en verdere afhandeling gestuurd.
De genomen maatregelen voor de bijstelling van de inspecties hebben duidelijk effect.
Op 16 oktober hebben we u geïnformeerd over de productie tot en met 10 oktober. De
achterstand bij de regiogemeenten was toen 24,4% bij de verplichte jaarlijkse inspecties. Om
deze achterstand fors naar beneden te brengen, hebben we daarna besloten om vanaf 1
november alle toezichthouders in te zetten op de inspecties in de regiogemeenten en de
inspecties in Rotterdam in november niet te verrichten. Deze beslissing heeft duidelijk
resultaat gehad. Op 19 november hebben we u geïnformeerd voor de productie tot 15
november en was de achterstand vanaf eind oktober ingelopen van 22,1% naar 15,9%.
U ontvangt nu de achterstand tot 30 november. We kunnen verheugd concluderen dat deze
achterstand van 15,9% naar -0,3%, nu licht voorloopt op de verwachte productie. Wanneer
wordt gekeken naar de bestede uren, dan is de voorsprong nog hoger namelijk -2,6%. Voor de
regio staan nog 85 inspecties in de planning en/of worden voorbereid. Hiervan zijn er 60
inspecties bij locaties en 30 bij gastouders. Omdat we nu een lichte voorsprong is alle
ingekochte inspecties voor de regio zijn voor dit jaar volledig zijn ingepland, betekent dit dat de
productie in 2018, onvoorziene omstandigheden daargelaten, wordt gerealiseerd.
Op 19 november informeerden wij u dat bij de gemeenten Nissewaard en Westvoorne aan de
inkoopafspraken is voldaan en deze gemeenten een deel van de inspectie-ruimte van uw
gemeente konden benutten. De gemeente Nissewaard heeft deze ruimte nu ook benut en
overlegt met de toezichthouders welke keuzes nog kunnen worden gemaakt, b.v. door
inspecties naar volgend jaar door te schuiven. Dit gaat dan om verzoeken van (nieuwe)
houders voor vestiging dan wel een wijziging van een locaties waarvoor een Onderzoeken
voor Registratie nodig is. Deze onderzoeken kunnen gelet op de wettelijke
behandelingstermijn worden verschoven naar 2019.
De achterstand in de gemeente Rotterdam is ten opzichte van tot 15 november licht
opgelopen van 8,6% naar 9,5%. Dit was te verwachten omdat in november volop in de
regiogemeente is geïnspecteerd en in Rotterdam niet. Vanaf nu starten we weer met de
jaarlijkse onderzoeken in Rotterdam en verwachten we dat we dat we het net aan zullen halen.
In de bijlage ziet u de Stand van zaken tot 15 november voor Rotterdam en de 14
regiogemeenten.

