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3311 NX Dordrecht
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kenmerk
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Datum

14-01-2019

Betreft

Definitief rapport nader onderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze e-mail bied ik u het inspectierapport aan van het nader onderzoek op
07-01-2019 bij kinderdagverblijf opvang 't Stadstuintje te Dordrecht. Het betrof een nader
onderzoek inzake de Wet kinderopvang in opdracht van de gemeente Dordrecht . Het
inspectierapport beschrijft de situatie zoals die tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek
is aangetroffen. De Dienst Gezondheid & Jeugd is in uw gemeente toezichthouder.

Het definitieve inspectierapport wordt uiterlijk 3 weken na dagtekening van deze brief
openbaar gemaakt. Het zal als aanvulling van het definitieve inspectierapport naar
aanleiding van de jaarlijkse inspectie worden geplaatst op de website van het Landelijk
Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

Ik stel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de locatie
gevestigd is, in kennis van het openbaar maken van het inspectierapport. U dient personeel
en ouders te informeren over de inhoud van het inspectierapport en deze op uw eigen
website te plaatsen.
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De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. Op basis van het inspectierapport en
het handhavingsbeleid dat vastgesteld is door de gemeente, is zij bevoegd om op te treden
om naleving van de wet- en regelgeving af te dwingen. Dit handhavingsbeleid is op te
vragen bij de desbetreffende gemeente.
Indien u, naast de digitale versie, een papieren versie van het inspectierapport wenst te
ontvangen, kunt u dit doorgeven aan thzsecretariaat@dienstgezondheidjeugd.nl.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mw. J. (Jacqueline) van der Plas
Toezichthouder kinderopvang
Dienst Gezondheid & Jeugd
E: j.vander.plas@dienstgezondheidjeugd.nl
T: 078-770 3377
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