Gemeente NOORDWIJKERHOUT
Postbus 13
2210AA NOORDWIJKERHOUT

Ons kenmerk

ggd/iko

Datum

25-03-2013

Betreft

Advies regulier onderzoek voor gastouderopvang

Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd ontvangt u de brief van de voorziening voor gastouderopvang van mevrouw WeijersBijlemeer, Centurio 18, 2211ZV te NOORDWIJKERHOUT. Het betreft een regulier onderzoek.
Op basis hiervan adviseert de GGD de gemeente niet te handhaven.
Een onderbouwing van dit advies is beschikbaar in bijgevoegde brief.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Toezichthouder / GGD-inspecteur kinderopvang
GGD Hollands Midden
Postbus 121
2300AC LEIDEN
Tel: 088-3083460

Bijlage: Brief regulier onderzoek voorziening voor gastouderopvang
Kopie aan: gastouder en gastouderbureau(s)

Mevrouw W.W. Weijers-Bijlemeer
Centurio 18
2211ZV NOORDWIJKERHOUT

Ons kenmerk
Datum
Betreft

ggd/iko
06-03-2013
Regulier onderzoek voor gastouderopvang

Geachte mevrouw Weijers-Bijlemeer,
Op verzoek van de gemeente NOORDWIJKERHOUT heeft GGD Hollands Midden als toezichthouder
op 14-02-2013 onderzoek verricht bij u, mevrouw Weijers-Bijlemeer, Centurio 18, 2211ZV te
NOORDWIJKERHOUT, als voorziening voor gastouderopvang. Het betreft een regulier onderzoek
om te beoordelen of uw voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat uw voorziening voor gastouderopvang, voldoet
aan de getoetste kwaliteitseisen voor gastouderopvang. Daarom adviseert GGD Hollands Midden
de gemeente NOORDWIJKERHOUT niet te handhaven.
Deze brief dient als inspectierapport in concept. Indien u wenst te reageren op feitelijke
onjuistheden dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende.
U heeft als gastouder het recht om uw zienswijze op de bevindingen aan te geven.
Deze kunt u schriftelijk aan de GGD kenbaar maken binnen 14 dagen na dagtekening van deze
brief. Verzoek is uw zienswijze te sturen naar: tko-secretariaat@ggdhm.nl of naar: GGD Hollands
Midden, Postbus 121, 2300AC LEIDEN.

Na het verstrijken van deze termijn wordt deze brief en de eventuele zienswijze gezonden aan de
gemeente NOORDWIJKERHOUT. Hier ontvangt u en uw gastouderbureau(s) een afschrift van.
De gemeente neemt het uiteindelijke besluit om niet te handhaven. De gemeente brengt u hiervan
op de hoogte.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Toezichthouder / GGD-inspecteur kinderopvang
GGD Hollands Midden
Postbus 121
2300AC LEIDEN
Tel: 088-3083460

Adressen aangesloten gastouderbureau's:

Gastouderopvang Humanitas regio Limburg-Zuid
Meezenbroekerweg 3
6412VK HEERLEN
De Knuffelbeer
Stakman Bossestraat 62
2203GL NOORDWIJK ZH

