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Discriminatie in Leusden
Rapportage discriminatieklachten 2020
Gemeente Leusden heeft een dienstverleningsovereenkomst met Art. 1 Midden Nederland 
(Art.1). Art.1 is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor 
inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. Gemeenten zijn verplicht om 
inwoners te ondersteunen wanneer zij zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen. 
Inwoners kunnen bij Art.1 terecht voor informatie en advies, zij registreert het aantal 
meldingen en neemt de klacht in behandeling. 

Art. 1 heeft gerapporteerd over het aantal geregistreerde discriminatieklachten over 
ervaringen van inwoners en incidenten die zich afspeelden in de gemeente Leusden in 2020. 
Het totaal aantal geregistreerde klachten bedroeg in 2020 twaalf, het ging om zeven 
meldingen van Leusdense inwoners en vijf meldingen over een incident in de gemeente 
Leusden. Als we kijken naar de meldingen in 2020 zien we dat het met name meldingen 
betrof over herkomst/huidskleur (elf) en over godsdienst (twee tegen moslims). Bij alle 
meldingen ging het om vijandige bejegening. Bij het behandelen van een melding van de 
discriminatieklachten kijkt Art.1 samen met de inwoner welke acties wenselijk én haalbaar 
zijn. Dit hangt sterk af van het type klacht en de wensen en verwachtingen van de melder. 
Meldingen zijn registraties van vermeende discriminatie. Art.1 gaat bij de behandeling van 
de klachten uit van de beleving van de melder. In 2020 is vijf keer advies en informatie 
gegeven, een melding is enkel geregistreerd en een inwoner is doorverwezen. In 
voorgaande jaren was het aantal geregistreerde meldingen zes (2019), nul (2018), zes 
(2017). Het aantal registraties in 2020 is dus hoger in vergelijking met voorgaande jaren. Dit 
is een provinciaal beeld en lijkt (ook) voort te komen uit het verschijnen van een discutabel 
carnavalsnummer, corona,- en de landelijke verkiezingsretoriek.

LHBTI en discriminatie
Bij de behandeling van de inclusieagenda gaf de burgemeester aan in gesprek te zijn met 
het COC Midden Nederland (COC MN) om inzichtelijk te krijgen welke problematiek er speelt 
in Leusden en waarop (gezamenlijk) zou kunnen worden ingezet. Het COC gaf toen aan dat 
zij bezig waren met een onderzoek dat meer inzicht zou verschaffen. We spraken af, na 
afronding van dit onderzoek, in gesprek te gaan over de lokale problematiek en de eventuele 
in te zetten acties in Leusden.

Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd. Het COC heeft tijdens de uitvoering het onderzoek 
aangepast naar een vrij specifiek en verdiepend onderzoek naar meldingsbereidheid van 
discriminatie onder LHBTI. Wegens het vertrouwelijke karakter kon het COC dit onderzoek 
niet met ons delen, maar heeft zij wel uitleg gegeven over de uitkomsten. 

Aandachtspunten:
- Uit het onderzoek bleek dat er geen goed (overkoepelend) meldpunt bestond voor 
discriminatie tegen LHBTI. Meldingen bij politie en gemeente werden niet gedaan, 
meldingen bij het COC en Art.1 kwamen ook nauwelijks binnen. Het COC en Art.1 hebben 
daarom samen een nieuw meldsysteem ontwikkeld, te vinden via www.weblijvenonszelf.nl. 
Hiermee willen zij het vertrouwen onder de doelgroep vergroten en de drempel om melding 
te maken juist verlagen. Het COC geeft vervolg aan de meldingen. Zij bieden ondersteuning 
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aan in de vorm van contacten met andere LHBTI’ers die ook te maken hebben gehad met 
discriminatie. Ook voeren zij verdiepende gesprekken om de problematiek beter te kunnen 
duiden. Gemeente Leusden zal dit meldpunt actief promoten. Hiermee vergroten wij de 
zichtbaarheid van discriminatie tegen LHBTI. 
- Het COC geeft aan dat jongeren met een LHBTI-achtergrond beter voor zichzelf opkomen 
dan ouderen. Ouderen blijken bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen of taxibusjes te maken te 
krijgen met pesterijen en onprettige behandelingen en weten niet altijd hoe daar mee om te 
gaan. 
Naar aanleiding van dit signaal gaan de gemeente en het COC mogelijke inzet/acties 
uitwerken. Ook de halfjaarlijkse onderzoeken van het COC, waarin verdiepende gesprekken 
over ervaren discriminatie worden gevoerd, kunnen lokaal signalen opleveren waar wij als 
gemeente mee aan de slag kunnen. 

Uitvoering motie 2020 – 31: draagvlakmeting winkeltijden
Uw raad heeft ons college verzocht om met winkeliers, omwonenden en andere 
belanghebbenden in overleg te treden, om te kijken of er draagvlak is voor een blijvende 
verruiming van de winkelopeningstijden op de zondagochtend. De vraag is of de winkels in 
de gemeente Leusden op zondagochtend ook voor 12 uur geopend mogen zijn (met 
uitzondering van nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24 
december na 19:00 uur en eerste Kerstdag).

De Leusder Ondernemers Federatie (LOF) peilt het draagvlak onder de winkeliers (zowel 
grootwinkelbedrijven als kleine zelfstandige ondernemers). 

Het meten van het draagvlak onder bewoners wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Market Response, in opdracht van de gemeente Leusden en de LOF. Het onderzoek moet 
een objectief, betrouwbaar en representatief beeld geven van de mening van de bewoners 
van de gemeente Leusden. Om dit te borgen, is de draagvlakmeting als volgt opgezet:

 Spreiding winkelcentra  : de enquêtes worden afgenomen onder bezoekers van alle 
vier de winkelcentra in de gemeente Leusden.

 Spreiding dagen  : de enquêtes worden afgenomen op verschillende dagen in de 
week, en niet op zondag.

 Doelgroep bewoners  : bewoners en bezoekers vallen vrijwel samen, omdat het 
verzorgingsgebied van de winkels met name de bewoners van Leusden zijn. Ook 
wordt gevraagd naar de postcode van de respondenten.

 Voldoende aantallen  : we verwachten in totaal 500 personen te spreken

Op basis van de draagvlakmeting wordt een raadsvoorstel opgesteld voor het al dan niet 
aanpassen van de winkeltijdenverordening. Verwacht wordt dat dit voorstel na de zomer ter 
besluitvorming aan uw raad wordt aangeboden. 

Hebt u, vooruitlopend op de uitwisseling van 10 juni a.s., vragen over het onderzoek? Neem 
dan contact op met onze adviseur Economische Zaken, Caroline Peeters, via 
c.peeters@leusden.nl. 
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Bestemmingsplan Twijnderij 32
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2020 besloten Twijnderij 32 (het politiebureau) te 
verwerven en de locatie te bestemmen voor herontwikkeling en hiervoor kaders op 
hoofdlijnen vastgesteld. De kaders maken op deze locatie een gebouw met vrije sector 
appartementen mogelijk. Inclusief halfverdiepte parkeergarage gaat het om een beoogd 
gebouw van vijf en halve bouwlaag.  Voorafgaand aan daadwerkelijke ontwikkeling en 
realisatie van het gebouw is een nieuw, vastgesteld bestemmingsplan noodzakelijk. 

De werkzaamheden om te komen tot het benodigde bestemmingsplan zijn opgestart. De 
diverse benodigde onderzoeken worden gedaan. De participatie met belangstellenden en 
belanghebbenden wordt doorlopen in de maanden mei en juni; van de uitnodigingsbrief aan 
omwonenden heeft u reeds een afschrift ontvangen. Het college is voornemens het 
bestemmingsplan medio 2021 ter visie te leggen en in het najaar aan de gemeenteraad aan 
te bieden ter vaststelling in december. Voorafgaand en parallel aan de formele procedure 
wordt u op de hoogte gehouden. Ook zullen wij u in een later stadium informeren over de 
wijze en voortgang van verkoop van de locatie aan een projectontwikkelaar.

Oranjerie Treekerweg 19-21 
In januari 2021 is namens de gemeente een gesprek met de eigenaar gevoerd over de te 
volgen procedure om te komen tot herbouw van de oranjerie. Vanuit de eigenaar is het 
uitgangspunt herbouw van de oranjerie naar ontwerp van de in 2016 verleende vergunning. 
Herbouw is ook de wens van de gemeente. Na verschillende brieven met last onder 
dwangsom en bestuursdwang, proberen de partijen de zaak minnelijk te schikken door in 
gesprek te blijven. We proberen zonder bezwaar en beroep er samen uit te komen. Dit leek 
in eerste instantie de goede weg op te gaan.

Echter, tot op heden is door de eigenaar, tegen de belofte in, nog geen vergunning 
aangevraagd noch voor sloop noch voor bouwen. We overdenken nu het vervolg. Wanneer 
de eigenaar geen vergunning aanvraagt, zien we ons genoodzaakt het traject van 
dwangsom en bestuursdwang weer op te zoeken. 

Barakken Doornseweg 13a
Na aanwijzing van drie objecten aan de Doornseweg als gemeentelijk monument 
(collegebesluit 7 april 2020) heeft de landsadvocaat bezwaar hiertegen ingediend.
Door de betrokken partijen is afgesproken om met elkaar in overleg te blijven over dit stuk 
nabij de tankwerkplaats en de (on-)mogelijkheden te bekijken voor het cultuurhistorisch 
erfgoed, waardoor het bezwaar is opgeschort. Het terrein wordt meegenomen bij het 
omzetten van de tankwerkplaats naar een Technology Centre Land waar het college u in 
een vorige nieuwsbrief over heeft geïnformeerd. De objecten vallen onder de regeling van 
het paraplubestemmingsplan cultureel erfgoed waardoor niet zomaar tot sloop overgegaan 
kan worden en enige bescherming wordt geboden.

In de plannen zoals die er nu liggen, wordt het terrein aan de Doornseweg ontdaan van 
nagenoeg alle gebouwde objecten, dus ook de huidige tankwerkplaats, en vervangen door 
een Technology Centre Land (nieuw complex voor onderhoud rijdend materieel en meer 
innovatie). Voor nu is afgesproken dat de rode barak geamoveerd wordt naar Kamp 
Amersfoort. Daar kan het verhaal van deze barak worden verteld en krijgt hij ook weer een 
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Rode Barak

Schietschijvenloods
MOR-gebouw

functie. Er zal aan Kamp Amersfoort toestemming worden gevraagd om deze barak aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. Over de toekomst van de overige twee gebouwen, het 
MOR (masker oefen ruimte) gebouw en de schietschijvenloods is nog geen duidelijkheid. Wij 
blijven ons inzetten voor behoud van het erfgoed vanwege het nationale belang in de 
geschiedenis en de bijzondere verbondenheid met deze plek.

Schaapskooi Heetvelderweg
Door gemeente, eigenaar en Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) is gekeken wat het 
beste zou zijn voor de schaapskooi om deze, of althans originele delen ervan, voor de 
toekomst te kunnen bewaren. 
De RCE heeft in maart 2021 een negatief advies uitgebracht om de schaapskooi aan de 
Heetvelderweg te verplaatsen naar een andere locatie.
De gemeente Leusden heeft in haar bestuurlijke overleggen met de eigenaar altijd gezegd 
dat zij achter verplaatsing staat, mits dit bestemmingsplantechnisch mogelijk is en historisch 
verantwoord gebeurt. De RO-procedure en het gebruikelijke vergunningentraject zal nu 
gevolgd worden om te komen tot de verplaatsing van de schaapskooi.
Tegelijkertijd met de aanvraag voor verplaatsing van de schaapskooi zal de eigenaar 
gevraagd worden om een plan van aanpak op te stellen voor de restauratie/consolidatie van 
de rijksmonumentale tuinmuur aan de Treekerweg. Deze muur is onderdeel van de 
afspraken die zijn gemaakt over de schaapskooi.
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Torenbekroning Oud-Leusden
Op 7 mei 2021 is de bekroning teruggeplaatst op de toren van de begraafplaats Oud-
Leusden, na een afwezigheid van 3 maanden. De pijnappel en de haan zijn opnieuw verguld 
en het kruis is gerestaureerd en behandeld tegen roestvorming. RTV-Utrecht heeft hier 
aandacht aan besteed. Na persoonlijke inspectie van de erfgoedambtenaar of alles goed 
vast zit, is de toren weer compleet en blinkt de bekroning je van verre tegemoet.

Mastenbroek 2
Sinds medio 2019 vinden tussen de gemeente en Alliantie Ontwikkeling gesprekken plaats 
over de realisatie van een woningbouwproject in Mastenbroek 2. Deze gesprekken gingen 
over zowel de inhoud van het plan als de wijze waarop de plan wordt gerealiseerd. In juli 
2020 heeft u de kaders en randvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de ontwikkeling van dit 
woongebied kan plaatsvinden. Op basis van dit besluit heeft afgelopen najaar een 
participatietraject plaatsgevonden, waaruit een stedenbouwkundig voorkeursmodel naar 
voren is gekomen. Er wordt nu hard gewerkt aan de verdere uitwerking van dit 
voorkeursmodel naar een stedenbouwkundig plan. Parallel hieraan wordt ook gewerkt aan 
een bestemmingsplan. Planning is dat het ontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer ter 
visie kan worden gelegd. 

De afspraken over de inhoud van het plan en de wijze van samenwerken tussen de 
gemeente en De Alliantie zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. De 
ondertekening hiervan heeft maandag 3 mei j.l. plaatsgevonden.

Omdat is afgesproken dat de gemeente de penvoerder is van de gezamenlijke 
grondexploitatie (GREX) wordt u binnenkort een voorstel voorgelegd om een GREX openen. 

Ontwikkeling locatie Klimrakker en De Meent
In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft de gemeenteraad kaders voor herontwikkeling 
van de voormalige schoollocaties ‘De Holm’ en ‘De Leus’ vastgesteld. Zoals wij in ons 
voorstel voor de kaders voor Holm en Leus hebben vermeld, willen wij sociale huurwoningen 
realiseren centraal op één locatie, namelijk ‘De Meent’ en zijn op de ‘Klimrakker-locatie’ 
vooralsnog vooral middeldure koopwoningen gepland. Ten behoeve van de ‘Klimrakker-
locatie’ moet een stedenbouwkundig kader worden vervaardigd en voor realisatie van de 
sociale huurwoningen op locatie ‘De Meent’ dient een bestemmingsplan te worden 
vastgesteld. Met betrekking tot participatie is WSL voornemens zijn omwonenden 
(klankbordgroep) minstens op twee momenten te informeren voordat het 
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ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat. De participatie inzake het stedenbouwkundige 
kader voor de Klimrakker wordt vanaf september 2021 ter hand genomen. De raad wordt 
door middel van de RIB op de hoogte gesteld van voornoemde participatie. Er wordt naar 
gestreefd om de processen zo gelijktijdig mogelijk op te laten lopen en het kader voor de 
‘Klimrakker-locatie’ als het bestemmingsplan voor locatie De Meent’ gezamenlijk in kwartaal 
1 van 2022 bij de raad aan te bieden voor vaststelling. 

Sociaal Domein
Stand van zaken toepassen van het eigen draagkracht criterium bij Huishoudelijke hulp
Op 9 februari nam het college het besluit om per 1 april het eigen (draag)kracht en 
zelfredzaamheidscriterium verscherpt toe te passen en om de financiële situatie mee te 
wegen. Dit om te voorkomen dat inwoners die het zo hard nodig hebben geen gebruik meer 
kunnen maken van onze gemeentelijke voorzieningen. Wij hebben uw raad hierover actief 
geïnformeerd. Hierbij brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en de eerste 
ervaringen.

Inwoners en aanbieders
Om het draagvlak te verhogen en onze inwoners “klaar te maken” voor deze nieuwe 
werkwijze is er uitvoerig met onze inwoners gecommuniceerd via onze eigen kanalen en die 
van Lariks. Daarnaast wordt er inmiddels een brief verstuurd aan mensen wiens HH AV 
beschikking bijna afloopt. Dit alles heeft nauwelijks geleid tot vragen en/of weerstand, sterker 
nog; het kon rekenen op begrip vanuit onze inwoners. Ook onder aanbieders is er draagvlak. 
Ze gaven aan de maatregel te snappen en mee te werken, juist omdat dit betekent dat we 
de middelen weer inzetten voor mensen die het echt nodig hebben.

Ervaringen vanuit de uitvoering/toepassing: 
Over het algemeen geven de triagisten van Lariks aan dat ze deze werkwijze een 
verademing vinden. Het nieuwe financiële draagkracht kader geeft duidelijkheid aan de 
inwoners en ze merken ook dat inwoners het accepteren. 
In de maand april zijn er in totaal 46 vragen gesteld over HH (dit zijn geen 46 verschillende 
cases; een cliënt kan meerdere malen contact opnemen); 20 inwoners hebben hun 
ondersteuningsvraag vervolgens zelf opgelost aan de hand van het nieuwe werkproces 
financiële draagkracht. Op dit moment heeft Lariks nog geen bewijstukken hoeven te 
beoordelen; wel is er een case door het Geldloket beoordeeld als zijnde “geen financiële 
ruimte”; deze cliënt is vervolgens ondersteund vanuit de Wmo.

Reactie minister
Het besluit van de gemeente Leusden om de grens op te zoeken heeft de nodige aandacht 
gekregen. Zo is de werkwijze door het AD en door Binnenlands Bestuur opgepakt en we 
kregen aandacht via Skipr en RTV Utrecht. Ook is veel aandacht en interesse vanuit 
collega’s, gemeenten en VNG, waar we actief mee delen en samenwerken.

Dit alles heeft er toe geleid dat er bijzondere aandacht is vanuit het ministerie. Minister de 
Jonge heeft via de media laten weten zich te beraden op een reactie en/of maatregelen. 
Vooralsnog hebben we hier niets van gezien. Het is de vraag of de minister de rechter een 
uitspraak wil laten doen of zelf wil gaan ingrijpen (middels sancties). Via de media hebben 
we laten weten dan wel te verwachten dat het ministerie reageert op de enorme 
kostenstijging waarmee alle gemeenten zich nu geconfronteerd zien. Natuurlijk houden wij u 
als raad op de hoogte van deze ontwikkelingen en maken bij een eventuele reactie gebruik 
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van het inmiddels opgebouwde netwerk van collega’s, gemeenten en VNG om samen op te 
trekken.

Verhuizing consultatiebureau van het Centrum Jeugd en Gezin naar de Smederij
Op 18 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Smederij 
geschikt te maken voor het huisvesten van het consultatiebureau. De werkzaamheden en 
verhuizing worden in juni uitgevoerd zodat het consultatiebureau begin juli vanuit de nieuwe 
locatie opereert. 

Het consultatiebureau van Leusden is sinds 2011 gehuisvest in het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) aan de Mulderij 1. Het oprichten van een CJG was destijds een verplichting voor de 
gemeente als gevolg van een wijziging van de Wet op de jeugdzorg. Lariks heeft sinds de 
oprichting in 2011 in opdracht van de gemeente het beheer en de coördinatie uitgevoerd. In 
het gebouw zijn het consultatiebureau een verloskundigenpraktijk en twee huurders op het 
gebied van opvoed- en onderwijsadvies gehuisvest. 

Sinds 2015 is de gemeente niet meer verplicht om zorg te dragen voor een CJG. Destijds is 
er voor gekozen om op een andere wijze invulling gegeven aan de zorg- en opvoedhulp. 
Daarmee is ook de coördineren rol van Lariks van het CJG komen te vervallen. De 
gemeente blijft volgens de Wet publieke gezondheid wel verantwoordelijk voor de 
huisvesting van het consultatiebureau. De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 
jaar, waaronder het consultatiebureau, wordt uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Het 
beheer van het CJG is in 2020 door Lariks overgedragen aan de gemeente. 

De overdracht van het beheer van Lariks aan de gemeente is gerelateerd aan de aflopende 
eerste huurperiode van 10 jaar per 1 juli 2021. Voordat er een nieuwe huurperiode van 
minimaal 5 jaar wordt aangegaan is onderzocht of er beter passende huisvesting mogelijk is. 
De huidige locatie is namelijk relatief duur met een matige bezetting en verhuurbaarheid. 
Doel van het onderzoek is een beter passende locatie te zoeken waarmee het 
exploitatieresultaat voor de komende jaren aanzienlijk wordt verbeterd.

Er zijn meerdere locaties onderzocht om het consultatiebureau en eventueel de andere 
huurders van het CJG elders te huisvesten. Er is onderzocht of het haalbaar is om het 
consultatiebureau te huisvesten in winkelcentrum Hamershof, er een geschikte 
gemeentelijke accommodatie beschikbaar is of dat er mogelijkheden zijn buiten het centrum 
van Leusden. Uit dit onderzoek is de gemeentelijk accommodatie de Smederij, het 
multifunctionele gebouw aan de Hoefijzer 18, als meest geschikte locatie gebleken. De 
dienstverlening en doelgroep van het consultatiebureau sluiten prima aan bij het 
zorggeoriënteerde huisvestingsconcept van de Smederij. 
Huisvesting van het consultatiebureau in de Smederij betekent dat een aantal huurders 
eerder dan gepland het gebouw verlaten. Het betreft huurders waarvan de 
huurovereenkomst al op korte termijn zou eindigen. De huidige huurders worden, waar 
nodig, gecompenseerd voor de hieraan verbonden kosten.  
De overige huurders van het CJG hebben in goede samenwerking en naar tevredenheid op 
eigen initiatief een alternatieve locatie gevonden in Leusden.

In samenwerking met de GGD zijn de benodigde aanpassingen aan het gebouw in kaart 
gebracht om de nieuwe locatie te laten voldoen aan de eisen van een consultatiebureau. De 
benodigde aanpassen kosten € 288.000. Vanaf 2022 realiseert de gemeente met deze 
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verhuizing een jaarlijkse besparing op de begroting van € 39.800. Met deze structurele 
besparing geeft het college gedeeltelijk invulling op de taakstellende bezuiniging op het 
sociaal domein.

Geactualiseerde Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Utrecht
De gemeente Leusden heeft de Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling “Voor 
een Veilig Thuis” vastgesteld. De bovenregionale bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis 
Regiovisie, heeft opdracht gegeven tot actualisering van de Regiovisie Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling 2015. 

De geactualiseerde Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft nog steeds als 
basis het organiseren van de doorlopende lijn van preventie naar signaleren, toeleiden, 
interventie en nazorg. Het werken volgens de leidende principes uit het Beleidskader Sociaal 
Domein, zoals ‘één huishouden, één plan’, en het uitgangspunt ‘lokaal waar dat kan, en 
(boven) regionaal waar dat meerwaarde heeft’, zijn daarbij richtinggevend.  
In de visie zijn de nieuwe landelijke inzichten over het samen werken aan veiligheid 
verwerkt. Als bijzondere aandachtspunten zijn onder andere aandacht voor preventie op de 
langere termijn, het werken met ervaringsdeskundigen en meer aandacht voor mannen, 
zowel in de rol van pleger als die van slachtoffer, opgenomen.
De Regiovisie biedt een kader en uitgangspunten van waaruit we de uitvoering verder vorm 
geven. Dit gebeurt grotendeels op lokaal en regionaal niveau. Een aantal zaken vraagt om 
bovenregionale afstemming, zoals de inzet van Veilig Thuis en de samenwerking met de 
veiligheidsketen. 
De geactualiseerde regiovisie sluit goed aan bij onze lokale visie en past inhoudelijk en 
financieel binnen de kaders van het Beleidskader Sociaal Domein ‘Focus en Transparantie’.

Toezicht informatie Kinderopvang 2020 Leusden
Als gemeente zijn wij op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht 
op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD (de bij wet verplichte 
toezichthouder) van Regio Utrecht inspecteert in opdracht van de gemeente alle 
voorzieningen en voert het toezicht uit. In 2020 waren een deel van de kinderdagverblijven, 
locaties buitenschoolse opvang en gastouderbureaus alsmede een percentage van de 
gastouders, object van toezicht. De handhaving is vervolgens in handen van ons college.
Wij zijn wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Inspectie van het 
Onderwijs (hierna inspectie) van de verrichte werkzaamheden op het gebied van toezicht en 
handhaving kinderopvang. De jaarverantwoording dient voor 1 juli 2021 aan de Inspectie 
verstuurd te worden. De Inspectie gebruikt de informatie uit de jaarverantwoording voor de 
uitvoering van het tweedelijns-toezicht. Aan de hand van de resultaten kent de Inspectie een 
status toe aan de gemeente. Op dit moment heeft onze gemeente de hoogst haalbare A-
status.

Jaarlijks informeren wij de Inspectie van het Onderwijs en uw raad door overlegging van de 
jaarverantwoording over het toezicht en de handhaving.
De jaarverantwoording geschiedt volgens vast model en bevat daarom enkel de aantallen 
die de Inspectie van het Onderwijs nodig heeft voor de uitoefening van haar 
tweedelijnstoezicht. In de jaarverantwoording ontbreken daarom alle herhaalinspecties, 
incidentele onderzoeken en andere werkzaamheden. 
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