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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang.  
Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Beschouwing 
Inleiding 
 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde inspectie-onderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de bevindingen uit het huidig onderzoek op 
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemene informatie 
 
KDV 't Sprookjesland in Lelystad is gestart in 2003 aan het Kofschip. In 2011 is er een brand 
geweest, waarbij het gehele pand verloren is gegaan. In de jaren 2012 tot juni 2014 heeft het  
KDV in een tijdelijk noodgebouw gezeten. In juni 2014 is het KDV verhuisd naar een nieuw 
gebouwd pand aan hetzelfde adres als het voormalige pand. 
 
Op het moment zijn er 3 verticale groepen voor ieder maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar oud. 
 
Inspectiegeschiedenis vanaf 2016 
 05-09-2016 - jaarlijks onderzoek, tekortkomingen meldcode kindermishandeling, 

oudercommissie 
 03-01-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn niet hersteld 
 15-02-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld 
 27-06-2017 - jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op het gebied van verklaringen omtrent  

het gedrag (VOG's), risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, uitvoering in de praktijk  
      van het gezondheidsbeleid en informatie aan ouders 
 27-09-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld 
 12-06-2018 - gesprek met de Gemeente en toezichthouder GGD over de 

handhavingsgeschiedenis 
 27-03-2018 - incidenteel onderzoek naar aanleiding van een klacht, advies handhaving op 

pedagogisch beleid en uitvoering hiervan, mentorschap en beleid veiligheid en gezondheid en 
uitvoering hiervan 

 25-07-2018 - nader onderzoek, advies: handhaving op pedagogisch beleidsplan 
 25-07-2018 - incidenteel onderzoek, advies: handhaving op beroepskracht-kindratio, 

achterwachtregeling, beleid veiligheid en gezondheid wat betreft achterwachtregeling 
 25-09-2018 - nader onderzoek n.a.v. nader onderzoek en incidenteel onderzoek op  

25-07-2018, advies: handhaving op pedagogisch beleidsplan, de overige tekortkomingen zijn 
hersteld 

 27-11-2018 - jaarlijks onderzoek, advies: handhaving op pedagogisch beleidsplan, registratie 
in personenregister kinderopvang (PRK), beleid en praktijk veiligheid en gezondheid 

 
Huidig nader onderzoek 
 
Voor dit nader onderzoek werd 't Sprookjesland onaangekondigd bezocht op woensdag  
27-03-2019. Er werd gesproken met één van de aanwezige beroepskrachten en de praktijksituatie 
werd geobserveerd. 
 
De houder heeft het aangepaste beleidsplan veiligheid en gezondheid, het pedagogisch beleidsplan 
en aanvullende informatie toegezonden.  
 
Conclusie 
 
De eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld door de houder. Er wordt aan de getoetste 
eisen voldaan. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 27-11-2018 werd het volgende geconstateerd: 
 
"Het pedagogisch beleidsplan voldoet op de volgende punten niet aan de wettelijke eisen:  
 
Werkwijze en stamgroepen 
In het pedagogisch beleidsplan wordt aangegeven dat er twee verticale groepen zijn van 
(maximaal) 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. In praktijk is dit het grootste deel van de tijd ook zo.  
Er wordt er een enkele keer een derde stamgroep op de begane grond ingezet. Dit is nog geen 
vaste stamgroep voor kinderen en is een paar keer gebeurd in het afgelopen jaar, aldus de houder. 
De houder dient de werkwijze rondom de derde groep te beschrijven in het beleidsplan. Zeker 
zolang dit nog geen vaste stamgroep is, moet rekening worden gehouden met het gebruik van 
maximaal 2 stamgroepruimtes per kind per week. 
 
In het pedagogisch beleid (p.16) wordt gesteld dat KDV 't Sprookjesland 100 kinderen op kan 
vangen in 5 groepen. Dit is niet correct. In 5 groepen kunnen maximaal 5x16=80 kinderen 
opgevangen worden. Er zijn overigens 98 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. Dit aantal is niet 
mogelijk in 5 groepen. 
 
Mentorschap 
Op 25-09-2018 werd een nader onderzoek uitgevoerd, onder meer naar een onderdeel van het 
pedagogisch beleidsplan. De conclusie was: 
 
"Er is niet aangegeven op welke wijze de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van 
het kind na de reguliere observaties periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan 
de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind." 
 
In het huidige pedagogisch beleidsplan wordt een beschrijving gegeven van het mentorschap.  
Er wordt ingegaan op het belang van het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het signaleren 
van mogelijke bijzonderheden in de ontwikkeling. Het reguliere observeren door middel van de 
methodiek van Uk en Puk wordt beschreven. Hierbij wordt niet toegelicht op welke wijze de ouders 
hiervan op de hoogte worden gebracht (dit wordt enkel bij bijzonderheden toegelicht). Vervolgens 
gaat het beleid in op de stappen wanneer er (mogelijk) sprake is van bijzonderheden in 
ontwikkeling of gedrag. 
 
Er wordt geen informatie gegeven over: de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders 
en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de eisen." 
 
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast op de volgende punten: 
 Mentorschap: "Wie de mentor van uw kind is kunt u terugvinden op de lijst in de hal. Zodra  

er een observatie is uitgevoerd zal dit tijdens de overdracht kenbaar worden gemaakt aan de 
ouders van het betreffende kind. Ouders krijgen daarbij de gelegenheid vragen te stellen en 
kunnen de observatieformulieren inzien." De houder geeft aan dat hieraan nog zal worden 
toegevoegd: "Er wordt na een observatie een 10-minuten gesprek ingepland met de 
ouder.” De uitvoering in de praktijk zal worden meegenomen tijdens een volgend onderzoek. 
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 Werkwijze wat betreft de stamgroepen en kindaantal: "Kinderdagverblijf ’t Sprookjesland 
Lelystad beschikt over vijf groepen en kan per dag maximaal 80 kinderen in de leeftijd van  
0 tot 4 jaar opvangen. Momenteel gebruiken wij alleen de benedenverdieping. Op dit moment 
zijn de volgende drie groepen in gebruik: Groep 1: Verticale groep 1 (0 tot 4 jaar), plek voor  
16 kinderen en drie PMers. Groep 2: Verticale groep 2 (0 tot 4 jaar), plek voor 16 kinderen en 
drie PMers. Groep 3: Verticale groep 3 (0 tot 4 jaar), plek voor 16 kinderen en drie PMers". 

 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV 't Sprookjesland Lelystad, versie 21-01-2019.) 
 'Zienswijze aanwijzing februari 2019', houder via e-mail, 28-02-2019 
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Personeel en groepen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 27-11-2018 werd het volgende geconstateerd: 
 
"Tijdens de inspectie op 27-11-2018 waren er 4 beroepskrachten aanwezig (waaronder de houder). 
Ook waren er 2 BOL-stagiaires aanwezig. 
 
De houder en 1 van de andere aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de 
houder in het Personenregister kinderopvang (PRK). Ook de leidinggevende, belast met 
beleidszaken, is ingeschreven en gekoppeld. 
 
De andere aanwezigen zijn niet gekoppeld aan de houder in het PRK. Hierover neemt de 
toezichthouder direct na het controleren van het PRK op 28-11-2018 telefonisch contact op met de 
houder. Het gaat om: 
A. Beroepskracht, wel ingeschreven, niet gekoppeld. 
B. Beroepskracht, niet ingeschreven en niet gekoppeld. 
C. Stagiaire, wel ingeschreven, niet gekoppeld. 
D. Stagiaire, onbekend. 
 
De toezichthouder laat de houder met klem weten dat beroepskracht B per direct niet meer op het 
kindercentrum aanwezig mag zijn. Zij kan haar werkzaamheden hervatten wanneer zij is 
ingeschreven en gekoppeld in het PRK. Deze beroepskracht is op de dag van het telefoongesprek 
niet aanwezig op het KDV. Ook voor stagiaire D geldt dit, zolang niet duidelijk is of zij ingeschreven 
en gekoppeld is. De houder dient nog dezelfde dag het BSN van de stagiaire aan de toezichthouder 
mede te delen. 
 
Over beroepskracht A en stagiaire C spreken de toezichthouder en de houder af dat, deze dezelfde 
dag nog door de houder gekoppeld zullen worden. De toezichthouder checkt dit op 29-11-2018 in 
het PRK. Hieruit blijkt dat beiden inderdaad op 28-11-2018 zijn gekoppeld aan 't Sprookjesland. 
.Zij kunnen hun werkzaamheden voortzetten.  
 
Op 29-11-2018 heeft de toezichthouder geen BSN van de stagiaire D ontvangen en neemt 
nogmaals telefonisch contact op met de houder. Deze deelt ter plekke het BSN mee. Bij controle 
blijkt dat de stagiaire D niet is ingeschreven in het PRK.  
 
De houder verklaart dat zij zowel beroepskracht B als stagiaire D op non-actief heeft gezet en dat 
zij pas hun werkzaamheden zullen hervatten wanneer zij zijn ingeschreven en gekoppeld in het 
PRK. 
 
Op 07-12-2018 controleert de toezichthouder nogmaals het PRK. Beroepskracht B is 
ingeschreven en gekoppeld. Stagiaire D is niet ingeschreven en niet gekoppeld. Dit laatste is ook 
op 19-12-2018 bij een laatste controle nog het geval. 
 
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de eisen rondom verklaringen omtrent het gedrag en de inschrijving en 
koppeling in het PRK." 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Over deze overtreding laat de houder weten: 
 
"Op 28 november 2018 zijn X (naam) en X (naam) direct gekoppeld. Die VOG’s waren reeds 
aanwezig, maar wij waren helaas vergeten die te koppelen. Onze excuses daarvoor. De andere 
VOG’s waren ook aanwezig, maar sommige stagiaires hadden de VOG’s nog niet geregistreerd, 
waardoor die niet direct gekoppeld konden worden en opnieuw aangevraagd moesten worden. 
Deze dames zijn destijds tijdelijk op non actief gesteld en zijn niet meer aanwezig geweest tot de 
VOG’s opnieuw waren aangevraagd, geregistreerd waren en waren gekoppeld. Zie in de bijlage de 
koppelingen op 07-12-2018, 11-12-2018 en 16-12-2018. 
Vanaf dat moment hebben wij 7 nieuwe personen gekoppeld aan onze organisatie. Deze zijn allen 
gekoppeld voordat de plaatsing bij ons begon. Het betreft een personeelslid, en X (naam) (extern 
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adviesbureau, voor de zekerheid ook gekoppeld), de rest zijn stagiaires. Deze aanwijzing is 
inmiddels uitgevoerd en zal niet meer worden overtreden. Er wordt nu altijd door twee mensen op 
toegezien bij nieuw personeel/stagiaires. ... Op deze manier zijn er twee mensen betrokken bij het 
VOG/PRK proces, waardoor het toezicht toeneemt." 
 
Op 28-02-2019 heeft de toezichthouder het PRK gecontroleerd op de koppelingen bij  
't Sprookjesland in Lelystad. De aanwezige beroepskrachten en stagiaires, overige stagiaires en 
nieuwe beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de locatie. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observatie(s) (tijdens het inspectiebezoek) 
 Personen Register Kinderopvang 
 'Zienswijze aanwijzing februari 2019', houder via e-mail, 28-02-2019 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 27-11-2018 werd het volgende geconstateerd: 
 
Handelen conform het beleid 
 
"De in het beleidsplan en protocollen beschreven maatregelen worden niet in alle gevallen 
uitgevoerd in de praktijk. Dit blijkt uit de volgende observaties op de groepen tijdens de inspectie: 
 In de koelkast van groep 1 ligt een geopend pak kaas. De openingsdatum is 12 november.  

Op de bewaarlijst op de koelkast staat dat kaas geopend 1 week bewaard mag worden.  
      Op de dag van inspectie is de kaas 15 dagen geopend. 
 Niet alle producten die geopend zijn, zijn voorzien van datum van openen, bijvoorbeeld een 

pak melk. 
 Eén van de koelkasten oogt niet schoon. De controlelijst voor het schoonmaken van de 

koelkast is niet ingevuld sinds 30-07-2018. Het is hierdoor niet na te gaan wanneer de 
koelkast is schoongemaakt en hoe vaak dit gebeurt. De houder geeft aan dat de koelkast 
eenmaal per 1 of 2 weken wordt schoongemaakt. 

 De beroepskrachten wassen de handen niet na elke verschoning of hulp bij de toiletgang; het 
wordt tijdens de observatie enkele keren niet gedaan. 

 Het kussen van de commode wordt niet na iedere verschoning huishoudelijk gereinigd." 
 
Inhoud beleidsplan veiligheid en gezondheid 
 
"De omschrijving van het vierogenprincipe klopt niet helemaal met de werkelijkheid: "Wij openen 
en sluiten altijd met twee personen. Dit zijn of twee leidsters of een leidster met een stagiaire of 
andere volwassene. Er is op die manier nooit iemand helemaal alleen binnen het dagverblijf."  
Op de dag van de inspectie heeft de houder geopend om 6.45 uur. Hierna was zij enige tijd alleen 
in het pand. Zij verklaart dat zij vaker alleen opent. Er worden overigens andere maatregelen 
genoemd, zoals camera's. Deze zijn ook aanwezig. 
 
Elders in het beleid (bij 'Achterwachtregeling', p.46) wordt gesteld: "Het kan voor komen dat een 
pedagogisch medewerker alleen in het pand aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens het 
openen en/of sluiten, bij een lage kindbezetting of tijdens vakantieperiodes."  
 
De informatie in het beleidsplan is op dit punt tegenstrijdig en geeft een onjuist beeld van de 
uitwerking van het vierogenprincipe op deze momenten (iemand alleen in het pand). 
 
De omschrijving van de achterwachtregeling in het beleid veiligheid en gezondheid komt niet 
overeen met de werkelijke situatie. In het beleid staan twee directieleden, die beiden niet in 
Lelystad wonen, als achterwacht genoemd. De beroepskracht en houder geven echter tijdens de 
inspectie een paar namen op van beroepskrachten die binnen 15 minuten ter plekke kunnen zijn. 
Er worden door beroepskrachten en houder verschillende namen genoemd. 
 
Conclusie 
Het beleid veiligheid en gezondheid voldoet niet aan de wettelijke eisen." 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het inspectiebezoek op 27-03-2019 werd gesproken met een beroepskracht en werd de 
praktijksituatie geobserveerd. 
 
Handelen conform praktijk 
 Geopende producten in de koelkast, zoals vleeswaren, melk en kaas, zijn alle voorzien van  

een datum van opening. De producten zijn niet te lang bewaard, bijvoorbeeld vleeswaren zijn 
2 dagen open. De beroepskracht geeft aan dat deze vandaag op gaan of weg worden gedaan. 

 De koelkast is voldoende schoon. Er hangt een controlelijst voor de schoonmaak in de keuken. 
Deze is bijgehouden. Hieruit blijkt dat de koelkast 1 maal per week wordt schoon gemaakt.  
De beroepskracht bevestigt dit. 

 Op de deur van de koelkast hangt een controlelijst voor de temperatuur. Deze wordt 
bijgehouden. De temperatuur is steeds onder de 7 graden geweest. 
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 Bij het verschoonkussen staat een fles met een oplossing van allesreiniger met water. Deze 
wordt iedere dag opnieuw gemaakt, aldus de beroepskracht. De beroepskracht vertelt dat na 
iedere verschoning het aankleedkussen wordt gereinigd met deze spray en dat het kussen met 
een droge papieren doek wordt gedroogd. Alcohol 70% is aanwezig. Dit wordt gebruikt bij 
verontreiniging met bijvoorbeeld bloed, zo vertelt de beroepskracht. 

 De beroepskracht vertelt dat het de afspraak is om na iedere verschoning de handen met zeep 
te wassen. Vloeibare zeep en papieren doeken zijn beschikbaar bij de verschoonplek.  

 De beroepskracht kan de naam noemen van de achterwacht die nu in het veiligheidsbeleid 
staat. Zij noemt nog een tweede naam van een beroepskracht die in de buurt woont. 

 
Inhoud beleid veiligheid en gezondheid 
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangepast op de volgende punten: 
 Vierogenprincipe: “Wij streven ernaar om het openen en sluiten met twee personen te doen. 

Dit zijn of twee leidsters of een leidster met een stagiaire of vrijwilliger, of een leidster met een 
directielid. Indien een leidster toch alleen aanwezig is fungeren de camera’s als extra 
ogen.” Dit is een voldoende concrete beschrijving. 

 De achterwachtregeling is aangescherpt en aangepast in het beleidsplan. Er is een vaste 
achterwacht, die snel op het kindercentrum aanwezig kan zijn.  

 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observatie(s) (tijdens het inspectiebezoek) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdagverblijf 't Sprookjesland Lelystad, versie  

21-01-2019) 
 'Zienswijze aanwijzing februari 2019', houder via e-mail 28-02-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Sprookjesland 
Website : http://www.hetsprookjesland.nl 
Aantal kindplaatsen : 98 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : 't Sprookjesland Lelystad B.V. 
Adres houder : Kofschip 5 
Postcode en plaats : 8223EZ Lelystad 
Website : www.hetsprookjesland.nl 
KvK nummer : 32133290 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door : A Lems 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 
 
 
 
 
 
 


