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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) de Empel is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd 

voor maximaal 30 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

De opvang vindt plaats in 2 basisgroepen; te weten: 

• De Brave Bandieten, maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar 

• De Briljante Binkies, maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar 

 

In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij 

BSO de Empel. 

De houder van kindercentrum Bambino heeft voor de locatie BSO de Empel op 8 juni 2021 een 

wijzigingsverzoek ingediend voor de ophoging van het aantal kindplaatsen van 30 naar 78 

kindplaatsen. 

 

De beoogde ingangsdatum is per 25 juli 2021.  

 

BSO de Empel maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Bambino. 

Kinderopvang Bambino beschikt over 3 locaties: Eén dagopvang Bambino, en twee BSO-locaties: 

BSO Bambino (locatie MFG de Trommel) en BSO de Empel (locatie basisschool de Empel).  

 

 

De houder geeft als reden voor de ophoging van het aantal kindplaatsen aan dat de BSO, ondanks 

de uitbreidingen van de afgelopen 3 jaar, wederom veel is gegroeid waardoor ze de vraag niet 

meer aankunnen binnen het huidige aantal kindplaatsen (30). 

 

Bij de aanvraag voor ophoging aantal kindplaatsen heeft de houder het maximaal aantal 

kindplaatsen ten opzichte van de beschikbare ruimte aangevraagd. Hierbij gaat de houder ervan uit 

dat het aantal BSO-kinderen de komende 2 jaren zal toenemen.  

Daarnaast heeft de houder het voornemen om vanaf 1 september 2021, te starten met een aparte 

BSO-groep voor de oudere BSO-kinderen, de zogenaamde BSO 'Plus & Plus', met een aanbod van 

activiteiten en verantwoordelijkheden passend bij de leeftijd van kinderen van 7 tot 12 jaar.  

De lokalen worden speciaal voor deze doelgroep ingericht met een echte keuken, een chill- en een 

game-hoek, Crea- en proefjeshoek, een danshoek en een activiteitenruimte.  

 

 

Op 8 juni 2021 heeft de toezichthouder via email de aanvraag voor verruiming kindplaatsen, het 

uitreksel handelsregister, de plattegrond van BSO de Empel en 2 beleidsdocumenten (beleidsplan 

en BSO 2021 en beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2021 van de houder ontvangen. In overleg 

met de houder is een locatiebezoek uitgevoerd op 13 juli 2021. 
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Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

26-03-2019 Onderzoek 

voor registratie  

Advies opnemen in het landelijk register kinderopvang (LRK) 

met 30 kindplaatsen. 

01-10-2019 Onderzoek 

na registratie 

De houder voldoet aan alle gestelde voorwaarden.  

11-06-2020 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

 

Huidig onderzoek 13 juli 2021 

In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 

dinsdag 13 juli een onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang de Empel. 

Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijziging met betrekking tot het 

aantal kindplaatsen van 30 naar 78. 

 

In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• registratie, wijzigingen en naleving handhaving 

• pedagogisch klimaat 

• personeel en groepen 

• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 

 

 

Bevindingen 

Er zijn gesprekken gevoerd met beide houders en heeft een observatie op de opvanglocatie 

plaatsgevonden. Diverse documenten zijn voorafgaand en na afloop van de inspectie toegestuurd. 

Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens de inspectie is de volgende overtreding geconstateerd op het domein Pedagogisch klimaat: 

• In het pedagogisch beleidsplan staat onvoldoende concreet beschreven: de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

 

Door middel van herstelaanbod is bovenstaande overtreding tijdens het onderzoek hersteld. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder, na herstelaanbod, voldoet aan alle 

getoetste voorwaarden. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Voor dit onderwerp is de volgende eis beoordeeld: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. Hieronder staat de 

beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, gelezen en/of 

besproken is. 

 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

  

Wijzigingen 

De houder van de BSO is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten worden 

meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk 

register kinderopvang (LRK). 

 

De houder heeft op 8 juni 2021 een wijzigingsverzoek ingediend voor het ophogen van het 

maximaal aantal op te vangen kinderen van 30 naar 78. 

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (08-06-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk onderwerpen zoals de indeling en grootte van de groepen en de werkwijze. 

 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Binnen dit onderdeel is de voorwaarde beoordeeld of de houder de werkwijze, maximale omvang 

en leeftijdsopbouw van de basisgroep voldoende concreet heeft beschreven. 

 

In het pedagogisch beleidsplan BSO de Empel is opgenomen dat er maximaal 78 kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar worden opgevangen in 2 groepen: 

• BSO de Empel, met maximaal 30 kinderen. 

• BSO Plus & Plus, met maximaal 48 kinderen. 

 

Een BSO-basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar mag maar maximaal bestaan uit 22 

kinderen, en aldus niet de beschreven situatie van 30 kinderen. 

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

 

Ook de BSO Plus & Plus mag nooit bestaan uit maximaal 48 kinderen. Dit is maximaal 30 kinderen. 

Ook dit voldoet niet aan de eisen.  

 

 

Herstelaanbod 

Naar aanleiding van deze bevinding is een herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen 

de looptijd van dit onderzoek hersteld kan worden. 

 

Bevindingen na de hersteltermijn 

Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste pedagogisch beleid aan de 

toezichthouder toegestuurd en zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. 

Hieruit blijkt dat de overtreding is hersteld. 

 

Nieuwe beschrijving 

• BSO de Empel: bestaande uit 2 basisgroepen: De Briljante Binkies, bestaande uit maximaal 18 

tot 22 kinderen; in de leeftijd van 4-12 jaar en De Brave Bandieten, bestaande uit 8 tot 12 

kinderen; in de leeftijd van 4-12 jaar  

• BSO Plus & Plus: bestaande uit 2 basisgroepen voor kinderen vanaf groep 5/6, met maximaal 

24 kinderen per groep.  

 

 

Tevens staat beschreven dat BSO de Empel onderscheid maakt in de 2 basisgroepen: 'De Brave 

Bandieten' en De Briljante Binkies'. Deze groepen worden in dezelfde ruimte opgevangen. 

Elke basisgroep heeft een eigen pedagogisch medewerker.  

Indien de totale groepsgrootte onder de 22 kinderen blijft worden de 2 groepen samengevoegd tot 

één basisgroep.  

 

BSO Plus & Plus is een groep speciaal voor de oudere BSO-kinderen vanaf groep 5/6.  

Als de groepsgrootte boven de 24 kinderen uitkomt, worden er 2 basisgroepen gevormd. 
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De oudste kinderen van basisschool Maria en basisschool de Empel worden in deze groep op de 

locatie BSO de Empel samengevoegd. 

  

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 

van toepassing zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13 juli 2021) 

• Observatie(s) (locatiebezoek 13 juli 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Locatie basisschool Maria en locatie basisschool de Empel, 

versie 2021-2) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 

 

 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op BSO de Empel worden de kinderen opgevangen in vier vaste basisgroepen. 

Het kindercentrum beschikt over de volgende basisgroepen: 

 

• BSO de Empel: bestaande uit 2 basisgroepen: De Briljante Binkies, bestaande uit maximaal 18 

tot 22 kinderen; in de leeftijd van 8-12 jaar en De Brave Bandieten, bestaande uit 8 tot 12 

kinderen, in de leeftijd van 4-12 jaar. 

• BSO Plus & Plus: bestaande uit 2 basisgroepen vanaf groep 5/6, met maximaal 24 kinderen 

per groep.  

 

In verband met de verwachte groei de komende 2 jaren zal het aantal kinderen en het aantal 

pedagogisch medewerkers te zijner tijd worden uitgebreid.  

BSO de Empel start met twee beroepskrachten per 22 aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 

12 jaar.  

 

BSO de Empel maakt onderscheid in 2 basisgroepen welke worden opgevangen in dezelfde 

groepsruimte. De groepen worden apart in de planning van Bitcare vermeld. 

Indien de totale groepsgrootte onder de 22 kinderen blijft worden de 2 groepen samengevoegd tot 

één basisgroep. 

 

Als de kinderen van BSO de Empel eraan toe zijn en de beschikbaarheid het toelaat én de ouders 

toestemming geven zullen de oudste kinderen (vanaf groep 5/6) doorstromen naar BSO Plus & 

Plus. 

 

BSO Plus & Plus start met 24 aanwezige kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.  

Deze groep kan uiteindelijk uitgroeien naar maximaal 48 kinderen, verdeeld over 2 basisgroepen 

van maximaal 24 kinderen per groep.   

Op het moment dat BSO Plus & Plus groep boven de 24 kinderen uitkomt, worden er 2 

basisgroepen gevormd. De oudste kinderen van de basisscholen Maria en de Empel worden in deze 

groepen op locatie BSO de Empel samengevoegd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13 juli 2021) 

• Observatie(s) (locatiebezoek 13 juli 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Locatie basisschool Maria en locatie basisschool de Empel, 

versie 2021-2) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden. 

 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  

 

Beleid    

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. 

Het beleid is actueel, de groepsruimtes en de buitenruimte zijn meegenomen in het beleid. 

 

 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (locatiebezoek 13 juli 2021) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Locatie BSO de Empel, versie2021-2) 

• Tijdelijke toevoeging beleidsplan veiligheid en gezondheid KDV en BSO, versie 2021-1 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte    

De buitenschoolse opvang beschikt over 4 groepsruimtes, te weten: 

 

Groep Naam ruimte + (aantal 

m² binnenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

BSO Plus 

& Plus  

lokaal 1: 56 m2 

lokaal 2: 56 m2 

lokaal 3: 56 m2  

3 lokalen samen is 168 

m2  

48  3,5 m2  ja 

BSO De 

Empel  

lokaal 4: 115 m2 30  3,8 m2 ja 

 Totaal m2: 168 + 115 = 

283 m2 

78 3,62 m2 ja 

 

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

Drie lokalen worden ingericht als groepsruimtes en hiervoor passend ingericht. Bijvoorbeeld: in de 

groepsruimte van BSO Plus & Plus is er een keuken waar kookactiviteiten kunnen plaatsvinden, er 

is een chill-hoek, een voetbaltafel, een spelcomputer en een TV. In de andere ruimte is er de 

mogelijkheid om proefjes uit te voeren of te knutselen. Een ruimte is voor de kinderen van BSO de 

Empel. De vierde ruimte wordt minimaal ingericht waardoor deze naar behoefte kan worden 

gebruikt. Bijvoorbeeld voor actieve spellen, dans en acteer activiteiten/workshops of het bouwen 

van hutten. 

 

 

Tijdens de inspectie heeft de houder een aantal afbeeldingen laten zien van het meubilair, welke in 

week 29 worden geleverd.  

De groepsruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 

en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

 

 

Buitenspeelruimte 

De buitenschoolse opvang beschikt over een buitenruimte, te weten: 
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Groep Naam ruimte + (aantal 

m² buitenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

buitenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

BSO Plus & 

Plus en BSO 

De Empel  

buitenspeelplaats 900 

m2 

78 11,5 m2 ja 

 

Voor de berekening van het bruto m2 buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m2 buitenspeelruimte nodig. 

 

De oppervlakte van de buitenruimte is ruim voldoende en het is zichtbaar dat er voldoende 

buitenspeelruimte beschikbaar is. Tevens is aansluitend aan de buitenruimte nog een openbaar 

speelveld gelegen wat is ingericht met een klimrek en voetbalgoals. De buitenruimte wordt enkel 

gebruikt door de kinderen van de BSO. 

 

De omheinde buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en zal in de komende periode 

(september/oktober 2021) opnieuw worden ingericht met onder andere: een touwenparcours, een 

zandbak, een plek om te voetballen, een wilgenhut met zitplaatsen. Ook komt er een 

scheidingshek waardoor duidelijk is welke speelruimte er voor de kinderen van BSO de Empel en 

voor de kinderen van BSO Plus & Plus. 

 

De buitenruimte zal zodanig worden ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen 

vinden. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te 

vangen kinderen.   

 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13 juli 2021) 

• Observatie(s) (locatiebezoek 13 juli 2021) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Bambino - BSO de Empel 

Website : http://www.kindercentrumbambino.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038434288 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Van Dijk & ter Laak V.O.F. 

Adres houder : Horstakker 40 

Postcode en plaats : 5469 HH Erp 

KvK nummer : 73196177 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  Y. de Goey 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meierijstad 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 5460 DA Veghel 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-08-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


