
 
 

   

 

Geacht bestuur, 
 
Op 16 juli 2020 ontvingen wij1 een aanvraag tot exploitatie van kinderdagverblijf (verder: KDV) 
“Dikkertje Dap Centrum” op het adres Gaffelstraat 59 te 3014 RC Rotterdam. 
De ontvangst van deze aanvraag is op 16 juli 2020 aan u bevestigd. 
 
Deze aanvraag was niet compleet. 
Op 16 juli 2020 hebben wij u verzocht deze aanvraag aan te vullen. De door ons gevraagde 
aanvullende documenten hebben wij op 21 juli 2020 van u ontvangen. De ontvangst van deze 
aanvulling is op 4 september 2020 aan u bevestigd. 
Vanwege het opvragen van deze aanvulling is de beslistermijn op uw aanvraag opgeschort tot 28 
september 2020. 
 
Om te bepalen of de exploitatie redelijkerwijs gaat voldoen aan de voorschriften van de Wet 
kinderopvang (verder: Wko) en onderliggende regelgeving hebben wij opdracht gegeven aan GGD 
Rotterdam Rijnmond / Toezicht kinderopvang (verder: GGD) voor een onderzoek.  
 
Op 3 september 2020 bent u akkoord gegaan met opschorting van de beslistermijn omdat de GGD 
pas 15 september 2020 het pand kon betreden voor een onderzoek.  
Op basis van bovenstaande is de beslistermijn op uw aanvraag nogmaals opgeschort tot 15 oktober 
2020. 
 
GGD onderzoek 
Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de GGD op 15 september 2020 KDV “Dikkertje Dap 
Centrum” bezocht en heeft zijn bevindingen vastgelegd in het inspectierapport d.d. 22 september 
2020. Voordat dit rapport is vastgesteld bent u in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te 
geven.  
De GGD adviseert om bovenvermelde aanvraag tot exploitatie toe te kennen en de locatie in het 
Landelijk register kinderopvang (verder: LRK) te registreren. 
 
Bevoegdheid 
Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd om op grond van artikel 1.46 Wko een aan-
vraag tot exploitatie toe te kennen, wanneer uit een onderzoek als bedoeld in artikel 1.62 Wko blijkt 
dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of de voorziening voor 
gastouderopvang naar verwachting aan de bij of krachtens de gestelde voorschriften zal voldoen.  

 
1 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de directie Jeugd & Onderwijs / cluster Maatschappelijke Ontwikkeling/ 

afdeling Toezicht & Handhaving gemandateerd voor de besluitvorming omtrent en het bijhouden van het Landelijk Register 
Kinderopvang.  
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Besluit 
Wij hebben besloten om met ingang van 1 januari 2021 aan Van Veldhuizen Stichting toestemming te 
verlenen voor de exploitatie van KDV “Dikkertje Dap Centrum” met 10 kindplaatsen, op het adres 
Gaffelstraat 59 te 3014 RC Rotterdam. 
 
Uw opvangvoorziening is met ingang van 1 januari 2021 opgenomen in het LRK onder 
registratienummer 228799156. 
 
Het LRK is gepubliceerd op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl.  
 
Op grond van artikel 1.47 eerste lid Wko jo artikel 7 tweede lid Besluit landelijk register kinderopvang, 
register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang (hierna: Besluit register) bent u 
verplicht om wijzigingen in de geregistreerde gegevens onverwijld mede te delen via een 
wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.  
Op grond van artikel 7 lid 2 Besluit register valt onder de gegevens die u op grond van artikel 1.47 
Wko onverwijld dient mede te delen ook de toekenning van het KvK vestigingsnummer aan uw 
kindercentrum. 
Wij wijzen u erop dat u met alle personen als bedoeld in artikel 1.50 derde lid Wko voor de start van 
de exploitatie in het Personenregister kinderopvang een koppeling gelegd moet hebben. 
 
 
Wij gaan er vanuit hiermee aan uw verzoek tegemoet te zijn gekomen. 
 
 
Hoogachtend, 

 
namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 
 

M.J.G. Beckers 

Directeur Jeugd & Onderwijs  
 
namens deze, 
 
 
 
 
R.A. van den Bosch  
Afdelingshoofd Toezicht & Handhaving 
 
 
Afschrift van deze brief is gezonden aan de GGD / Toezicht kinderopvang 
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Niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het 
besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar: 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, 
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM, 
faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. 
 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
· uw naam, adres en handtekening; 
· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken 

wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; 
· de datum waarop u bezwaar maakt; 
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
· de reden(en) van uw bezwaar. 
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-
gemeente/ met behulp van het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of 
voor bedrijven een Eherkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk 
eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, 
indienen. Zie ook de website rechtspraak.nl. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen uitstel van dit besluit tot gevolg. Aan het indienen van 
een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
 
Bezwaar met spoed 
Moet uw bezwaar met spoed ingediend worden? Dan kunt u bij de rechter een 'voorlopige voorziening' 
aanvragen. Dit betekent dat u aan de rechter om een speciale regeling vraagt, terwijl de procedure 
van het bezwaarschrift nog loopt. Meer informatie vindt u op de website rechtspraak.nl op de pagina 
van de voorlopige voorziening. Let op: voor een voorlopige voorziening moet u wel betalen. 
 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u opsturen aan de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam onder vermelding van de soort zaak. 
Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorziening vraagt en een afschrift van het door u 
ingediende bezwaarschrift mee met uw verzoek. 
 
 
 
 
 
 


