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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Ook 

voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen wordt voldaan aan de voorwaarden. Voor een 

inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen.   

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Bambi is gevestigd aan de Julianaweg in Volendam. Het kinderdagverblijf 

maakt onderdeel uit van de koepelorganisatie CBW (Katholieke Stichting voor Club- en 

Buurthuiswerk Volendam), een organisatie met meerdere locaties in Edam en Volendam.   

Op deze locatie wordt opvang aangeboden in drie stamgroepen: een babygroep, een dreumesgroep 

en een peutergroep. Elke groep heeft een eigen stamgroepruimte. Er zijn tevens twee 

aangrenzende buitenruimtes: een kleine buitenruimte voor baby's en een grotere buitenruimte 

voor dreumesen en peuters. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 

 

Het onderzoek 

Op 26 oktober 2022 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Edam-Volendam 

een onaangekondigde jaarlijkse inspectie uitgevoerd. 

 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. Er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 

nodige documenten ingezien. 

Op 1 april 2022 is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de wijziging doorgevoerd 

betreffende de ophoging van het aantal kindplaatsen van 40 naar 42. Tijdens dit jaarlijks 

onderzoek is getoetst of deze uitbreiding voldoet aan de voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Het aantal kindplaatsen van 42 kan zo geregistreerd blijven in het LRK. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Bambi beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan. 

 

Handelen conform beleid  

De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. Dit blijkt uit de observatie(s) op de groep (en) tijdens het locatiebezoek. Uit de notulen 

blijkt dat onderwerpen uit het beleid tijdens de vergaderingen worden besproken. 

Pedagogische praktijk 

Het oordeel ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen door een veelheid aan 

waarnemingen tijdens de observatie. Om te zien of de houder verantwoorde kinderopvang biedt, 

wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument observatie kindercentrum (ontwikkeld door NJI, in 

opdracht van GGD GHOR Nederland, versie januari 2015).             

 

De observatie vond plaats van 16.00 uur tot 17.30 uur. Op alle drie de groepen is een observatie 

gedaan. 

Op de babygroep zijn twee beroepskrachten aanwezig met 6 kinderen. Er zijn 3 kinderen in de 

groepsruimte. De andere drie kinderen worden ook wakker en uit bed gehaald, verschoond en 

aangekleed. Eén baby krijgt wat eten. 

Op de dreumesgroep zijn 2 beroepskrachten aanwezig met 8 kinderen. Zij hebben buiten gespeeld 

en trekken de jassen en schoenen uit. Hierna gaan zij handen wassen en aan tafel. De kinderen 

krijgen wat eten en drinken en er wordt een boekje voorgelezen. 

Op de peutergroep is 1 beroepskracht aanwezig met 4 kinderen. Deze kinderen zijn ook net buiten 

geweest, hebben de handen gewassen en zitten aan tafel om wat te eten en te drinken. Ook op 

deze groep wordt een boekje voorgelezen. 

 

De houder draagt zorg voor verantwoorde opvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden. 

 

Emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond, er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor 

het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Op de babygroep heeft een beroepskracht 

de 'snoezellamp' aangezet. Er verschijnen allemaal lichtjes op de muur die rustig van kleur 

veranderen. Een kind doet de handen tegen de wangen en zegt iets van 'wauwowauw'. De 
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beroepskracht doet hetzelfde en zegt: "Wauw". Wanneer het kind naar de lichtjes wijst zegt de 

beroepskracht: "Dat zijn lichtjes hè?" en benoemt de kleuren van de lichtjes. 

 

Wanneer een kind dat net uit bed is gehaald en aangekleed is, stil in de ruimte staat met een 

knuffel bij de mond, gaat een beroepskracht naar dit kind toe. Zij zegt wat zij ziet en vraagt wat er 

aan de hand is. Hier wordt opgemerkt dat dit kind nog niet helemaal zichzelf is en krijgt de 

aandacht die het even nodig heeft. 

 

Op de dreumesgroep zitten bijna alle kinderen aan tafel. Eén kindje is nog bij een lage tafel bezig 

met een puzzeltje. Naast dit kind zit een pop op een stoel. Wanneer de beroepskracht dit kind aan 

tafel vraagt, neemt het kind de pop mee. Het kind mag de pop mee aan tafel nemen; de 

beroepskracht zet de pop op de bank naast het kind. 

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. 

Beroepskrachten prikkelen de zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby’s door 

spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden. Ook op de andere twee groepen worden de 

verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Hiervoor is voldoende spelmateriaal  aanwezig. 

Zo zijn er verschillende speelhoeken gecreëerd en is er een mogelijkheid om te klimmen en glijden 

(grove motoriek). 

 

Tijdens het voorlezen wordt er interactief voorgelezen. Er wordt naar de plaatjes gekeken en 

gevraagd wat de kinderen zien. Bijvoorbeeld: "Wie is dit? En wie zien we nog meer? Wat heeft hij 

boven zijn hoofd?" Op deze manier wordt (onder andere) de woordenschat gestimuleerd. 

 

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle 

kinderen. Ook geven zij complimentjes aan de kinderen. Als een kind een ander kind even omhelst 

zegt een beroepskracht dat zij dat lief vindt. Wanneer er allemaal ballen op de grond liggen in de 

dreumesgroep zingt een beroepskracht een opruimliedje. Zo zijn er in ene 5 kinderen die komen 

helpen opruimen. Eén kind heeft geen bal om op te ruimen en de beroepskracht merkt dit op: 

"Hee, volgens mij wil <naam> er ook een bal in doen". Dit kind krijgt een bal om in de mand te 

doen. 

 

Overdracht van waarden en normen 

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
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Dit blijkt onder andere uit: 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 

Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. Wanneer er kinderen opgehaald 

worden door hun ouder(s), wordt er door de beroepskrachten én de kinderen gedag gezegd/ 

gezwaaid. Ook wanneer een beroepskracht zelf naar huis gaat zegt zij de kinderen en haar collega 

gedag. 

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein pedagogisch 

klimaat. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht 26-10-2022) 

• Observatie(s) (26-10-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Maart 2022) 

• Notulen teamoverleg (07-02-2022; 06-10-2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-

Volendam. De houder en de 2 bestuurders hebben een VOG rechtspersoon/ natuurlijk persoon. De 

inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn in orde. 

 

Medewerkers 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft 17 aanwezige 

beroepskrachten (in de beoordeelde periode) en de leidinggevende van de locatie. Uit de controle 

van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De medewerkers 

zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun 

werkzaamheden begonnen.  

Opleidingseisen 

Alle getoetste beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach 

beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en zijn in het bezit van een 

bijbehorend diploma. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van de tabel op 

www.1ratio.nl.  

 

Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig: 

 

Naam groep Leeftijd  Max. aantal 

kinderen  

Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Babygroep Pien 0 - 1,5 

jaar 

 9  6  2 

Dreumesgroep 

Cas 

1 - 2,5 

jaar 

 16  8  2 

Peutergroep Ed 2,5 - 4 

jaar 

 16  4  1 

 

 

De houder heeft roosters en aanwezigheidslijsten van een bepaalde periode (zie bronnen) 

opgestuurd. Hieruit blijkt dat de houder per stamgroep voldoende beroepskrachten heeft ingezet 

voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 
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Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in 3 stamgroepen. Het maximale aantal kinderen per stamgroep wordt in 

de praktijk tijdens de beoordeelde periode niet overschreden. Kinderen verblijven in één vaste 

stamgroep. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein personeel en 

groepen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (26-10-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

• Presentielijsten (03-10-2022 t/m 26-10-2022) 

• Personeelsrooster (03-10-2022 t/m 26-10-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Maart 2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Uit de informatie van de leidinggevende blijkt de aanvraag voor ophoging van het kindaantal in het 

LRK te gaan om de babygroep. Hierom is alleen deze groep getoetst. 

 

Binnenruimte babygroep 

 

 

Omschrijving van 

de ruimte 

Aantal 

vierkante 

meter 

Maximaal aantal 

toegestane kinderen 

Maximaal aantal 

kinderen in de praktijk 

Binnenruimte 

Babygroep 

 ongeveer 42 m² 12 10 

 

De groep is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. De groepsruimte beschikt over afgeschermde hoekjes waar de kinderen kunnen 

spelen zonder elkaar te storen. Er zijn voldoende speelmaterialen aanwezig. 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor de kinderen. 

 

Buitenruimte 

Er is een aangrenzend plein waar gebruik van wordt gemaakt. Dit plein is voldoende groot en 

passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Omschrijving van de 

ruimte 

Aantal vierkante 

meter 

Minimaal benodigde ruimte voor 10 

kinderen 

Buitenruimte Babygroep Ongeveer 73 m² 30 m² 

 

 

Conclusie 

De locatie beschikt over voldoende ruimte voor de ophoging van 40 naar 42 kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) (26-10-2022) 

• "Plattegrond oude pand" 

• Meting binnen- en buitenruimte tijdens inspectiebezoek 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 

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) 
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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) 

 



 

 

13 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-10-2022 

Stichting Kinderopvang Volendam Bambi te Volendam 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Kinderopvang Volendam Bambi 

Website : http://www.bambivolendam.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000041235714 

Aantal kindplaatsen : 42 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam 

Adres houder : W J Tuijnstraat 15 

Postcode en plaats : 1131 ZH Volendam 

KvK nummer : 36028488 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Schuurman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Edam-Volendam 

Adres : Postbus 180 

Postcode en plaats : 1130 AD VOLENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


