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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

In verband met een aanvraag voor houderwijziging stelt de GGD in opdracht van de gemeente een 

onderzoek in, om te kunnen vaststellen of betreffende kinderopvangvoorziening na wijziging 

houder aan de gestelde eisen uit bovengenoemde wet voldoet.  

 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. De bevindingen 

worden op hoofdlijnen beschreven en verderop in het rapport per onderdeel verder uitgewerkt. 

 

Aanvraag 

De houder van kinderdagverblijf Villa Kakelbont heeft een verzoek tot houderwijziging ingediend bij 

de gemeente Heusden op 30-05-2022. De houder is voornemens om per 30-06-2022 de V.O.F. om 

te zetten naar een B.V. genaamd Kinderdagverblijf Villa Kakelbont B.V.  

 

Huidig onderzoek  

Op 07-06-2022 is er een onderzoek voor registratie uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn alle 

voorwaarden die van toepassing zijn meegenomen en beoordeeld. Tijdens dit onderzoek zijn 

relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande onderdelen onderzocht: 

 registratie, wijzigingen en naleving handhaving; 

 personeel en groepen. 

 

De beoordeling is tot stand gekomen op basis van de documenten die door de houder zijn overlegd 

en het interview met de houder. 

 

Bevindingen  

Het betreft een houderwijziging op papier, in de praktijk zijn er geen wijzigingen. Naar aanleiding 

van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat na wijziging van de houder de exploitatie 

redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet 

Kinderopvang. 

 

Conclusie  

Er wordt voldaan aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. Op 

basis van dit onderzoek adviseert de toezichthouder de gemeente om de houderwijziging op te 

nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 

beoordeeld. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectie onderzoek 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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder van het kinderdagverblijf is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld 

moeten worden meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te  voeren in 

het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Conclusie  

Uit het onderzoek blijkt dat de houder redelijkerwijs aan de gestelde kwaliteitseis die binnen dit 

onderdeel van toepassing is zal gaan voldoen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (07-06-2022) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (30-05-2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Een houder dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon en 

ingeschreven te staan in het Personenregister Kinderopvang. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van kinderdagverblijf Villa Kakelbont heeft aan de gemeente Heusden een verzoek tot 

houderwijziging ingediend op 30-05-2022. De houder is voornemens om per 30-06-2022 de 

rechtsvorm te wijzigen van V.O.F.  naar B.V. 

De houder heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon overlegd op naam van 

Kinderopvang Villa Kakelbont B.V. gedateerd 24-05-2022. Hiermee wordt aangetoond dat de 

houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag waarin de rechtspersoon Kinderdagverblijf 

Villa Kakelbont B.V. is onderzocht. De verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee 

maanden bij het indienen van de aanvraag. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (07-06-2022) 

 Bewijs van inschrijving houder in het handelsregister KvK (04-01-2022) 

 Kopie ID houder/ handelsbevoegd persoon 

 Verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon op naam van Kinderdagverblijf Villa Kakelbont 

B.V. ; 24-05-2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 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) 

 

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. 

  

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Villa Kakelbont 

Website : http://www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000007337221 

Aantal kindplaatsen : 45 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Villa Kakelbont Kinderdagverblijf v.o.f. 

Adres houder : Middelweg 36 

Postcode en plaats : 5253 CA Nieuwkuijk 

KvK nummer : 71918124 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heusden 

Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 5250 AA VLIJMEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 09-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 13-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2022 
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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. 
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