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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Catootje & Obelix B.V bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) met 2 groepen en de Buitenschoolse
Opvang (BSO). Het KDV is gevestigd in de Kerkstraat 75 in Wognum. De BSO is gevestigd in een
unit op het terrein van Leekerweide, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Voorschoolse Opvang (VSO, voor kinderen 4-12 jaar) vindt plaats in de Kerkstraat.
Dit rapport betreft het rapport van de VSO.
Inspectiehistorie BSO Obelix
Tijdens de reguliere inspectie van 14 november 2013 werden geen tekortkomingen geconstateerd.
Tijdens de inspectie op 14 oktober 2014 zijn overtredingen geconstateerd op 3 voorwaarden uit
het domein Veiligheid en Gezondheid.
Op 20 juli 2015 heeft de laatste jaarlijkse inspectie plaatsgevonden.
Er werd een overtreding geconstateerd op een voorwaarde uit het domein Pedagogisch beleid. Het
beleid is na de inspectie direct aangepast, waardoor handhaving niet noodzakelijk was.
Tijdens de inspectie op 20 juli 2015 is geconstateerd dat VSO op het KDV plaatsvindt, terwijl die
locatie geregistreerd is voor de opvang van kinderen 0-4 jaar. Er was een nieuwe registratie nodig
voor de VSO in de Kerkstraat.
De inspectie
Doordat VSO plaatsvond op het adres waar alleen KDV is geregistreerd, moest een nieuwe
registratie aangevraagd worden. Dit is gebeurd. Er heeft, in overleg met gemeente Medemblik, op
10 november 2015 een documentenonderzoek plaatsgevonden. In 2016 zal de praktijk op de VSO
beoordeeld worden tijdens een reguliere inspectie.
Conclusie:
Er wordt op het moment van inspectie aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
In de Wet kinderopvang wordt het volgende onder verantwoorde kinderopvang verstaan: opvang
die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde
omgeving.
Tijdens dit onderzoek voor registratie is gekeken of de houder van het kindercentrum in ieder geval
aantoonbaar aandacht besteed heeft aan de volgende basiscriteria:
de pedagogische visie
het aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie per
groep
de oppervlakte en inrichting binnen- en buitenruimte(n)
de verklaringen omtrent het gedrag van medewerkers de opleidingseisen van de beroepskrachten
het veiligheid- en gezondheidsbeleid naleving van de Wet kinderopvang bij andere vestigingen van
de houder

Kinderopvang in de zin van de wet
Tijdens dit onderzoek voor registratie heeft de houder aangegeven voornemens te zijn om
gedurende de opvang verzorging en opvoeding te bieden en een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar tot de leeftijd waarop zij het
vervolgonderwijs starten.
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Tijdens dit onderzoek voor registratie heeft de houder verschillende documenten inzichtelijk
gemaakt. Onderzocht is of de houder voldoende maatregelen heeft getroffen om recidive van
eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn vestigingen te voorkomen.
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de vestigingen van de
houder.
Gebruikte bronnen:

Website (www.catootjeenobelix.nl)

Eerdere inspectierapporten van vestigingen van de houder
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Pedagogisch klimaat
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de
praktijk.
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid.
Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde
pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan staat onder andere beschreven hoe de vier pedagogische
basisdoelen in de praktijk worden gewaarborgd:
- emotionele veiligheid
- ontwikkelen van persoonlijke competenties
- ontwikkelen van sociale competenties
- overdracht van normen en waarden.
In het pedagogisch beleid is een uitgebreid document. Na de vorige inspectie is het beleid
aangepast en is ook de werkwijze van de Voorschoolse Opvang beschreven:
Voorschoolse opvang
Wij bieden ook opvang aan kinderen voor ouders die al vroeg de deur uit moeten. Kinderen kunnen
bij ons standaard vanaf 07.00 uur en extra vroeg vanaf 06.30 uur terecht voor voorschoolse
opvang (vso). Bij een bezetting van acht of minder kinderen worden de kinderen voor de vso door
hun ouder(s) gebracht op de locatie van het kdv. De kinderen worden vanaf het kdv naar school
gebracht. Indien de kinderen extra vroeg gebracht worden, kunnen ze bij ons een boterham eten.
Verder is er gelegenheid om een spelletje te doen, te tekenen of te kleuren of zelfs om nog even
rustig te liggen of te zitten als ze daar behoefte aan hebben, maar ze kunnen ook nog lekker naar
buiten in de grote tuin op de locatie van het kdv. Ouders zijn altijd op de hoogte dat de vso op
locatie van het kdv plaats vindt en zijn daarmee akkoord gegaan. Indien er meer dan 8 kinderen
gebruik maken van de vso, vindt de opvang op de bso plaats.'
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2015)
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Personeel en groepen
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten,
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.
Verklaring omtrent het gedrag
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue
screening.
De toezichthouder heeft tijdens de laatste inspectie de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van
personen werkzaam bij het kindercentrum beoordeeld. Iedereen was in bezit van een geldige VOG.
Tijdens de volgende reguliere inspectie zullen de VOG's van de medewerkers en de houder opnieuw
worden beoordeeld.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft tijdens de vorige inspectie de diploma’s van de beroepskrachten
beoordeeld. Iedereen beschikte over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. Tijdens de volgende reguliere inspectie zullen
de beroepskwalificaties opnieuw worden beoordeeld.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Opvang in groepen
Bij VSO Catootje en Obelix in de Kerkstraat bestaat de groep uit maximaal 8 kinderen.
Indien er meer kinderen VSO aanvragen, zal de VSO op de BSO-locatie bij Leekerweide
plaatsvinden.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Beroepskracht-kindratio
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl (www.1ratio.nl).
Op de VSO in de Kerkstraat staat 1 beroepskracht ingeroosterd, dit is conform de voorwaarden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Website (www.catootjeenobelix.nl)

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2015)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid
in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk is gewaarborgd.
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Tevens is beoordeeld of de houder
overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Er wordt voor de uitvoering van de risico-inventarisatie gebruik gemaakt van het digitale
programma De Risicomonitor.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op 15-10-2014 vastgesteld en was voor de
toezichthouder ter inzage beschikbaar tijdens de laatste inspectie op 25-8-2015 op het
kindercentrum.
Een beroepskracht is betrokken geweest bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en de houder
geeft aan dat de risico-inventarisatie besproken wordt op de werkvloer.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Meldcode kindermishandeling
De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking
getreden. In de Wet Kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
aangeduid als deskundige. Ouders, kinderen, medewerkers en houders in de kinderopvang kunnen
allemaal advies vragen bij de vertrouwensinspecteurs om te bepalen of aangifte aan de orde is.
Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een kind
door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is
een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur.
Tijdens de laatste inspectie op de BSO is geconstateerd dat de meldcode kindermishandeling
aanwezig is en dat deze inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. In een gesprek met de
beroepskrachten is geïnformeerd naar de kennis inzake de meldcode en het te bewandelen traject
in het geval van een vermoeden van kindermishandeling.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Meldcode kindermishandeling

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2015)
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Accommodatie en inrichting
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimte(n) is van
belang om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen
zodat in de diverse ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien.

Binnenruimte
Onderzocht is of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en voor passend
ingerichte ruimtes om te kunnen spelen en rusten, in overeenstemming met het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen.
Het kindercentrum aan de Kerkstraat bestaat uit 2 locaties; een gebouw en een unit in de tuin. In
het gebouw wordt de verticale groep (0-4 jaar) opgevangen en in een unit daar tegenover, aan de
andere kant van de tuin, worden de kinderen van 3 jaar en ouder opgevangen. De VSO vindt in die
unit plaats.
Het oppervlak van de unit is 30m² en daarmee geschikt om maximaal 8 kinderen op te vangen. Er
is spel- en speelmateriaal aanwezig voor kinderen van 3-12 jaar.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en aangrenzend aan het kindercentrum. De tuin
ligt tussen beide groepen in en is zeer ruim. De buitenspeelruimte is passend ingericht in
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is voldoende los spelmateriaal
aanwezig en enkele vaste speelattributen zoals een speelhuisje en grote zandbak.
Daarnaast heeft de houder verschillende dieren op het terrein staan, o.a. een pony en een schaap,
konijnen, vogels en kippen.
In de tuin zijn verschillende soorten ondergrond aanwezig en is een grote verhoging aangebracht,
wat voor extra uitdaging en stimulering van de motorische ontwikkeling van kinderen zorgt.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Website (www.catootjeenobelix.nl)

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2015)
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Ouderrecht
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder
de ouders betrekt en informeert inzake het beleid van de organisatie, medezeggenschap en de
klachtenregeling.
Informatie
Ouders worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd.
Inspectierapporten zijn in te zien op de website van de houder.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Website (www.catootjeenobelix.nl)

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2015)
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.

(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.

(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang
peuterspeelzalen)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn
vestiging(en) te voorkomen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Catootje & Obelix
: http://www.catootjeenobelix.nl
:8

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Catootje & Obelix B.V.
Kerkstraat 75
1687 AM WOGNUM
www.catootjeenobelix.nl
37163163

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
Mevrouw P. Rustenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Medemblik
: Postbus 45
: 1687 ZG WOGNUM

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:
:

10-11-2015
10-11-2015
24-11-2015
24-11-2015
25-11-2015
25-11-2015
25-11-2015

: 26-11-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Geachte mevrouw Rustenburg,
Ik heb geen op- en/of aanmerkingen op het rapport.
Met vriendelijke groet,
Saskia Kortman
Kerkstraat 75
1687 AM Wognum
06-23496294
www.catootjeenobelix.nl
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