
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    De Flierefluiter (KDV) 

    Acacialaan 12 

    8302 AK Emmeloord 

    Registratienummer 202832247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Flevoland 

In opdracht van gemeente:  Noordoostpolder 

Datum inspectie:   25-08-2022 

Type onderzoek:   Incidenteel onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 19-09-2022 



 

 

2 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 25-08-2022 

De Flierefluiter te Emmeloord 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .............................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 4 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 5 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang............................................................................................................ 5 

Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 6 

Personeel en groepen ............................................................................................................... 7 

Veiligheid en gezondheid........................................................................................................... 8 

Accommodatie .......................................................................................................................... 9 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................................ 11 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang.......................................................................................................... 11 

Pedagogisch klimaat ............................................................................................................... 11 

Personeel en groepen ............................................................................................................. 11 

Veiligheid en gezondheid......................................................................................................... 11 

Accommodatie ........................................................................................................................ 12 

Gegevens voorziening................................................................................................................. 13 

Opvanggegevens .................................................................................................................... 13 

Gegevens houder.................................................................................................................... 13 

Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 13 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 13 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 13 

Planning ................................................................................................................................. 13 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ................................................................................... 15 



 

 

3 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 25-08-2022 

De Flierefluiter te Emmeloord 

 

 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd 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 

Conclusie 

Advies aan de gemeente is om het aantal kindplaatsen voor KDV De Flierefluiter op te 

hogen tot 100 in het LRK. De toezichthouder concludeert dat de aanvraag van 103 

kindplaatsen niet kan worden toegekend. Er is binnen de groepsruimtes van KDV De 

Flierefluiter ruimte voor maximaal 100 kindplaatsen.  

 

 

Huidig onderzoek 

De houder van KDV De Flierefluiter wil een extra peutergroep starten en heeft een aanvraag 

gedaan bij de Gemeente Noordoostpolder tot ophoging van het aantal kindplaatsen naar 103 

(ontvangen 17-06-2022).  

 

In dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder op verzoek van de gemeente of de aanvraag tot 

ophoging van het aantal kindplaatsen kan worden toegekend. In dit onderzoek richt de 

toezichthouder zich op de nieuw te openen stamgroep 'Luddeweer'. 

 

Op donderdag 25 augustus 2022 bezoekt de toezichthouder KDV De Flierefluiter. De toezichthouder 

spreekt met een locatieverantwoordelijke en 2 beroepskrachten van de nieuw te starten 

peutergroep en bekijkt de nieuwe groepsruimte.  Documenten, zoals plattegronden en 

beleidsstukken zijn opgevraagd ter beoordeling. 

 

De houder heeft de gelegenheid gekregen enkele documenten later toe te sturen. Dit is volgens 

afspraak gebeurd.  

 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) De Flierefluiter is sinds 2005 geregistreerd op de Acacialaan 12 te 

Emmeloord. De houder van KDV De Flierefluiter is Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF). Op 

hetzelfde adres is ook BSO De Vrijbuiter gevestigd van dezelfde houder. Dit inspectierapport 

betreft KDV De Flierefluiter. 

 

De opvang wordt tot augustus 2022 aangeboden in 6 horizontale stamgroepen op maandag t/m 

vrijdag. In totaal heeft KDV De Flierefluiter ruimte voor de opvang van maximaal 86 kinderen. De 

houder heeft tot 1 januari 2025 de tijd om het aantal kindplaatsen in stamgroep De Driesprong te 

laten afstromen van 15 naar 12 kinderen. 
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Inspectiegeschiedenis 

In de afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 

 20-06-2022, nader onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

 03-05-2022, jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving binnen de domeinen Personeel & 

Groepen en Accommodatie. 

 01-04-2021, jaarlijks onderzoek. Advies na herstelaanbod: Geen handhaving. 

 17-11-2020, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.   

 20-08-2019, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 

inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

 

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. 

Het aantal kindplaatsen in het LRK verhogen tot 100 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

 

Wijzigingen 

De houder van KDV De Flierefluiter heeft op 17-06-2022 een aanvraag gedaan bij de Gemeente 

Noordoostpolder tot ophoging van het aantal kindplaatsen naar 103.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (ophoging kindplaatsen, 17-06-2022) 
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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 hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

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

 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van KDV De Flierefluiter is de informatie over de 

stamgroepen voldoende beschreven. 

 

Op KDV De Flierefluiter werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Stichting 

Kinderopvang Flevoland, versie augustus 2022.  

 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van: 

 

Stamgroepen 

De houder wil naast de 6 bestaande stamgroepen een extra peutergroep openen. In de 

beschrijving van de stamgroepen is de nieuwe stamgroep 'Luddeweer' meegenomen. Er staat 

beschreven dat het een peuterspeelgroep betreft en dat er maximaal 14 kinderen kunnen worden 

opgevangen. De werkwijze van de stamgroep is beschreven aan de hand van een dagschema. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Pedagogisch beleidsplan (Stichting Kinderopvang Flevoland, augustus 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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 

Beoordeling:  

Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past binnen de 

maximale grootte van de stamgroep. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Opvang in stamgroepen  

Uit het gesprek met de beroepskrachten van de nieuwe stamgroep 'Luddeweer' blijkt dat een kind 

zal worden opgevangen in één vaste stamgroep. 

 

Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

 

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Maximale groepsgrootte 

volgens het beleid  

Maximale groepsgrootte volgens 

het Besluit  

 Luddeweer  2-4 jaar  14  16 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Pedagogisch beleidsplan (Stichting Kinderopvang Flevoland, augustus 2022) 
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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, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit ve iligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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 

Beoordeling:  

De vereiste onderwerpen staan voldoende beschreven.  

 

De beroepskrachten werken met het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan Veiligheid, Hygiëne en 

Gezondheid Stichting Kinderopvang Flevoland, versie april 2022. Het beleidsplan is actueel.  

 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een duidelijke beschrijving van:  

 Welke risico’s de houder heeft ingeschat als belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen. 

 De maatregelen die beroepskrachten moeten nemen om de belangrijkste risico’s te 

voorkomen. En wat de beroepskrachten moeten doen als er toch iets ernstigs gebeurt. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid, Hygiëne en Gezondheid Stichting Kinderopvang 

Flevoland, versie april 2022) 
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Accommodatie 
 

Deze locatie wil uitbreiden van 95 naar 100 kindplaatsen. 

 

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 

Beoordeling:  

De nieuw toegevoegde groepsruimte heeft voldoende binnenspeelruimte voor 14 

kinderen. Er is binnen KDV De Flierefluiter voldoende speelruimte voor maximaal 100 op 

te vangen kinderen. 

 

De stamgroepruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. Elke 

stamgroep heeft en eigen stamgroepruimte. Het KDV heeft voldoende binnenspeelruimte 

en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

 

Passende inrichting  

De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is voldoende 

uitdagend ontwikkelingsmateriaal en knutselmateriaal aanwezig. Ook hebben de stamgroepruimtes 

voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.   

 

De stamgroepruimte van stamgroep Luddeweer heeft duidelijke speelhoeken. Hieronder leest u een 

paar voorbeelden:  

 Bouwhoek met auto’s en constructiemateriaal. 

 Huishoek met keukentje en commode. 

 Leeshoek met boeken en zitzakken. 

 

De buitenruimte is helemaal afgezet. In de buitenruimte zijn diverse speeltoestellen aanwezig, 

zoals een speelhuisje, klimrek, glijbaan. Ook is er een zandbak aanwezig. In de schuur staat los 

buitenspeelgoed, zoals fietsjes, steps, driewielers, zandbakspeelgoed, pilonnen en ballen. 

  

Binnenruimte  

Tijdens het vorig jaarlijks onderzoek (3 mei 2022) is geadviseerd om het aantal kindplaatsen van 

KDV De Flierefluiter van 95 terug te brengen naar 86 in verband met de beschikbare binnenruimte. 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend tot ophoging van het aantal kindplaatsen naar 

103 kindplaatsen. De houder heeft een extra groepsruimte ter beschikking gesteld en wil daar een 

extra peutergroep starten. 

 

De extra groepsruimte heeft een oppervlakte van 49,41 m2. Dit is voldoende voor 14 kindplaatsen. 

Samen met de beschikbare ruimte voor 86 kindplaatsen, heeft KDV De Flierefluiter voldoende 

binnenspeelruimte voor 100 op te vangen kinderen. De aangevraagde 103 kindplaatsen kunnen 
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niet worden toegekend. De toezichthouder adviseert het kindaantal op te hogen tot 100 

kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Stamgroepruimte  Aantal m2 

binnenspeelruimte 

 Maximaal aantal op te vangen kinderen volgens 

toegestuurde plattegronden 

 Lutjebroek   50,42   14 

 Muisbroek   50,03   14 

 Pieperij   50,03   14 

 Driesprong   45,05   12 

 Fluitenberg   56,25   16 

 Karreveld   57,92   16 

Luddeweer   49,41   14 

   

   

Buitenruimte  

Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. In totaal is er voor het KDV ongeveer 800 

m2 buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder tijdens het jaarlijks onderzoek van 

2022 berekend aan de hand van de toegestuurde plattegronden. De buitenruimte grenst aan het 

KDV.  

 

Peutergroep Luddeweer maakt gebruik van de aan de groepsruimte grenzende buitenruimte. 

  

Slaapruimte  

Het KDV heeft 4 aparte slaapruimtes. De slaapruimtes zijn aangepast op het aantal op te vangen 

kinderen tot anderhalf jaar.  

 

Peutergroep Luddeweer vangt alleen kinderen op van 2-4 jaar. De opvang vindt plaats in dagdelen. 

Er wordt voor deze peutergroep geen gebruik gemaakt van de aanwezige slaapruimtes. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (accommodatie) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (ophoging kindplaatsen, 17-06-2022) 

 Plattegrond (Acacialaan/ KDV De Flierefluiter) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

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 stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 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; 
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- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 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. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Flierefluiter 

Website : http://www.kinderopvang-flevoland.nl 

Aantal kindplaatsen : 95 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. 

Adres houder : Acacialaan 12 

Postcode en plaats : 8302 AK Emmeloord 

Website : www.kinderopvang-flevoland.nl 

KvK nummer : 41024075 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Noordoostpolder 

Adres : Postbus 155 

Postcode en plaats : 8300 AD EMMELOORD 

 

Planning 

Datum inspectie : 25-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 30-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 19-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 
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