Kinderopvang
Filled woensdag, maart 20, 2013 
http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/975f4743476d12672bebcf92dc13
23340a4357ad/

KDO

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 wet- en 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.nl'.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

1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 2012?
Het aantal voorzieningen met de status ‘Geregistreerd’ op 31 december 2012.

Variable

Response

[b01k01rg.0] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? | KDV

16

[b01k01rg.1] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? | BSO

10

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

0

[b01k01rg.3] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er
geregistreerd op 31 december 2012? | VGO

41

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

0

instroom

2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 2012 verwerkt?
Dit betreft alle voorzieningen die in 2012 voor het eerst de status ‘Aangemeld’ hebben gekregen.

Variable

Response

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

2

[b01k02rg.1] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er
in 2012 verwerkt? | BSO

1

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

0

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

9

[b01k02rg.4] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er
in 2012 verwerkt? | PSZ

0

3. Hoeveel voorzieningen hebben in 2012 de status ‘geregistreerd’
gekregen?
Variable

Response

[b01k03rg.0] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in
2012 de status ‘geregistreerd’ gekregen? | KDV

2

[b01k03rg.1] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in
2012 de status ‘geregistreerd’ gekregen? | BSO

1

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

0

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

7

[b01k03rg.4] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in
2012 de status ‘geregistreerd’ gekregen? | PSZ

0

4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1
oktober 2012 geregistreerd?
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? | KDV

2

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

1

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

0

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

5

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

0

5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd
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

[b01k05rg.0] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet
tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? |
KDV

0

[b01k05rg.1] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 2012 niet
tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? |
BSO

0

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

0

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

0

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

0

uitstroom

6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012 uitgeschreven?
Het aantal voorzieningen dat in het verslagjaar de status ‘Niet meer geregistreerd’ heeft gekregen.

Variable

Response

[b01k06rg.0] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? | KDV

3

[b01k06rg.1] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 2012
uitgeschreven? | BSO

1

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

0

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

8

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

0

onderzoek

7. Hoeveel onderzoeken zouden in 2012 uitgevoerd moeten worden?
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 keer worden geteld.

Variable

Response

[b01k07rg.0] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in

16

2012 uitgevoerd moeten worden? | KDV
[b01k07rg.1] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in
2012 uitgevoerd moeten worden? | BSO

10

[b01k07rg.2] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in
2012 uitgevoerd moeten worden? | GOB

0

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

(No response)

8. Hoeveel onderzoeken bij bestaande VGO’s zouden 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 5% genomen als minimaal aantal uit te voeren jaarlijkse
onderzoeken.
2

9. Hoeveel onderzoeken bij nieuwe VGO’s zouden in 2012 uitgevoerd
moeten worden?
Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang dat in de periode 1 januari tot 1 oktober van het
verslagjaar de status ‘Geregistreerd’ heeft gekregen.
5

10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012 daadwerkelijk uitgevoerd?
Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie) bij:Voorzieningen 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.Het gaat hier om de datum
van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport.

Variable

Response

[b01k10rg.0] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | KDV

14

[b01k10rg.1] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | BSO

10

[b01k10rg.2] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | GOB

0

[b01k10rg.3] 10. Hoeveel onderzoeken zijn in 2012
daadwerkelijk uitgevoerd? | PSZ

(No response)

11. Hoeveel onderzoeken bij bestaande VGO’s zijn in 2012
daadwerkelijk 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.
6

12. Hoeveel onderzoeken bijnieuwe VGO’s 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.
3

13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 2012
uitgevoerd?
Het aantal incidentele onderzoeken dat de GGD feitelijk heeft gedaan in 2012.Het 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

[b01k13rg.0] 13. Hoeveel incidentele
onderzoeken heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? |
KDV

0

[b01k13rg.1] 13. Hoeveel incidentele
onderzoeken heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? |
BSO

0

[b01k13rg.2] 13. Hoeveel incidentele
onderzoeken heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? |
GOB

0

[b01k13rg.3] 13. Hoeveel incidentele
onderzoeken heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? |
VGO

0

[b01k13rg.4] 13. Hoeveel incidentele
onderzoeken heeft de GGD in 2012 uitgevoerd? |

0

PSZ

advies

14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 2012 afgegeven met
een advies ‘Handhaven’?
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

[b01k14rg.0] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Handhaven’? |
KDV

23

[b01k14rg.1] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Handhaven’? |
BSO

11

[b01k14rg.2] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Handhaven’? |
GOB

0

[b01k14rg.3] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Handhaven’? |
VGO

0

[b01k14rg.4] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Handhaven’? |
PSZ

0

15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 2012 afgegeven met
een advies ‘Niethandhaven’?
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

[b01k15rg.0] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Niethandhaven’?
| KDV

1

[b01k15rg.1] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Niethandhaven’?
| BSO

3

[b01k15rg.2] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Niethandhaven’?
| GOB

0

[b01k15rg.3] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Niethandhaven’?
| VGO

7

[b01k15rg.4] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten
zijn in 2012 afgegeven met een advies ‘Niethandhaven’?
| PSZ

0

tekortkoming

16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis van
afgeronde 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

[b01k16rg.0] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | KDV

74

[b01k16rg.1] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | BSO

37

[b01k16rg.2] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | GOB

0

[b01k16rg.3] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | VGO

0

[b01k16rg.4] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van afgeronde inspectie
onderzoeken? | PSZ

0

17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 2012
geconstateerd op basis van 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

Response

[b01k17rg.0] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis
van afgeronde inspectie onderzoeken? | KDV

14

[b01k17rg.1] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis
van afgeronde inspectie onderzoeken? | BSO

8

[b01k17rg.2] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis
van afgeronde inspectie onderzoeken? | GOB

0

[b01k17rg.3] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis
van afgeronde inspectie onderzoeken? | VGO

0

[b01k17rg.4] 17. Hoeveel voorzieningen met
tekortkomingen zijn in 2012 geconstateerd op basis
van afgeronde inspectie onderzoeken? | PSZ

0

handhaving

18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie 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

[b01k18rg.0] 18. Wat is het aantal tekortkomingen
waarbij een handhavingsactie is ingezet? | KDV

26

[b01k18rg.1] 18. Wat is het aantal tekortkomingen
waarbij een handhavingsactie is ingezet? | BSO

21

[b01k18rg.2] 18. Wat is het aantal tekortkomingen
waarbij een handhavingsactie is ingezet? | GOB

0

[b01k18rg.3] 18. Wat is het aantal tekortkomingen
waarbij een handhavingsactie is ingezet? | VGO

0

[b01k18rg.4] 18. Wat is het aantal tekortkomingen
waarbij een handhavingsactie is ingezet? | PSZ

0

19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een
handhavingsactie 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

[b01k19rg.0] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is
ingezet? | KDV

10

[b01k19rg.1] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is
ingezet? | BSO

4

[b01k19rg.2] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is
ingezet? | GOB

0

[b01k19rg.3] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is
ingezet? | VGO

0

[b01k19rg.4] 19. Wat is het aantal voorzieningen met
tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is
ingezet? | PSZ

0

herstel

20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet,
zijn in 2012 hersteld?
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

[b01k20arg.0] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? |

10

KDV
[b01k20arg.1] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? |
BSO

15

[b01k20arg.2] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? |
GOB

0

[b01k20arg.3] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? |
VGO

0

[b01k20arg.4] 20A. Hoeveel tekortkomingen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 2012 hersteld? |
PSZ

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?
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? |
KDV

5

[b01k20brg.1] 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

3

[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

0

[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

0

[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

0

20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving?
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

Response

[b01k20crg.0] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt
er nog handhaving? | KDV

0

[b01k20crg.1] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt
er nog handhaving? | BSO

0

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

0

[b01k20crg.3] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt
er nog handhaving? | VGO

0

[b01k20crg.4] 20C. Op hoeveel tekortkomingen loopt
er nog handhaving? | PSZ

0

20D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving?
Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 2012 hebben plaatsgevonden. Het
inspectierapport is in 2012 afgerond. De kern bij D is : handhaving op voorziening loopt nog.

Variable

Response

[b01k20drg.0] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt
er nog handhaving? | KDV

0

[b01k20drg.1] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt
er nog handhaving? | BSO

0

[b01k20drg.2] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt
er nog handhaving? | GOB

0

[b01k20drg.3] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt
er nog handhaving? | VGO

0

[b01k20drg.4] 20D. Op hoeveel voorzieningen loopt
er nog handhaving? | PSZ

0

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

27

[b01k20erg.1] 20E. Op hoeveel tekortkomingen waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving
beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus
beëindigd dan wel gekoppeld) | BSO

9

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

0

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

0

[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) | PSZ

0

20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn
ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding
van herstel? (dus beëindigd dan wel gekoppeld)
De kern bij F is : handhaving op voorziening is beëindigd anders dan door B

Variable

Response

[b01k20frg.0] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop

12

handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving
beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus
beëindigd dan wel gekoppeld) | KDV
[b01k20frg.1] 20F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop
handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving
beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus
beëindigd dan wel gekoppeld) | BSO

4

[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

0

[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

0

[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

0

