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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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit nader onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport bij de volgende domeinen verder uitgewerkt: 'pedagogisch beleid', 
'veiligheids- en gezondheidsbeleid', 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' en 
de 'klachtenregeling en geschillen'. Het betreft tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek 
op 21 juni 2018 (zie inspectiegeschiedenis). 
  
Feiten over het Kindercentrum 
'De Beestenboel' is met drie stamgroepen gevestigd in een pand van een boerderij aan de 
Herikerweg 27a te Markelo. Op de benedenverdieping is ruimte voor 2 stamgroepen van 0-4 
jarigen. Op de bovenverdieping is in de ochtenduren een peutergroep. Deze bovenverdieping wordt 
in de middag voor de BSO kinderen gebruikt. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen twee jaar hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden: 
 Op 28 april 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is niet 

aan alle getoetste eisen voldaan het betrof tekortkomingen op de domeinen: 'Pedagogisch 
klimaat', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'. 

 Op 8 september 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan 
de getoetste eisen voldaan. 

 Op 28 februari 2017 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek heeft 
de houder aan de getoetste eisen voldaan. 

 Op 21 juni 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek heeft de 
houder niet aan alle getoetste eisen voldaan. Er waren tekortkomingen geconstateerd 
binnen de volgende inspectie-items: 'pedagogisch beleid', 'veiligheids- en gezondheidsbeleid', 
'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling', 'klachtenregeling en geschillen'. 

  
Bevindingen huidige inspectie 
Tijdens het onderzoek is aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens dit nader onderzoek zijn drie voorwaarden horende bij het 'pedagogisch beleid' beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast en heeft voor het volgende zorg gedragen: 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over 
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind 
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de 
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

 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. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen 31-10-2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens dit nader onderzoek zijn naar aanleiding van het onderzoek op 21 juni 2018 voorwaarden 
horende bij de 'veiligheids- en gezondheidsbeleid' en de 'meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor het 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. 
  
De houder heeft het 'veiligheids- en gezondheidsbeleid' herschreven met onderstaande 
beschrijvingen: 
 De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren. 

 De risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor 
de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid 
van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en 
kinderen. 

 Welke maatregelen 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 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. 

 De wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 
als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 

 De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 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. 

  
Conclusie 
De inhoud van het 'veiligheids- en gezondheidsbeleid' voldoet aan de getoetste eisen. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft nu het 'Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de 
kinderopvang' in gebruik. Dit is een protocol die door de brancheorganisatie BOinK is aangeboden. 
De houder heeft in de bijlage van dit protocol een zelf ingevulde sociale kaart. 
  
De inhoud van de meldcode voldoet aan het volgende: 
  
 De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan 
door het personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; - een toebedeling 
van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, inclusief vermelding 
van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet 
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doen van een melding; - specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met 
gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

 Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis Twente; c. een gesprek met 
de ouders en, indien mogelijk, het kind; d. het wegen van het risico, de aard en de ernst van 
het huiselijk geweld of de kindermishandeling en raadplegen Veilig thuis bij twijfel; e. 
beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 

  
Tevens heeft de houder een beschrijving met betrekking tot onderstaande: 
  
 Indien het de houder bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich 

mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling 
jegens een kind, treedt de houder onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. En indien blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich 
schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder van een kindercentrum 
aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang in kennis. 

 Indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke 
persoon tevens houder en/of een ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich 
mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een 
kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en doet aangifte bij een opsporingsambtenaar. 

  
De kennis van de beroepskrachten betreft bovenstaande protocol wordt tijdens 
het eerstvolgende jaarlijks onderzoek beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden horende bij de 'meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling'. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (ontvangen 31-10-2018) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ontvangen 26-10-2018, versie juni 

2018(branche organisatie)) 
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Ouderrecht 
 
Tijdens dit nader onderzoek is naar aanleiding van het onderzoek op 21 juni 2018 één voorwaarde 
beoordeeld. 
  
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft de klachtenregeling herschreven en voorziet er in dat de ouder de klacht 
schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
 De klacht zorgvuldig onderzoekt. 
 De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling. 
 De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt. 
 De klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt. 
 De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. 
 In het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden horende bij de 'klachten en geschillen'. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Klachtenregeling (ontvangen 31-10-2018) 
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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 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 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 een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Beestenboel 
Website : http://www.kinderopvangdebeestenboel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000006163505 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Nicole ten Berge 
Adres houder : Voormors 20 
Postcode en plaats : 7468HA Enter 
KvK nummer : 57632847 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Tiziana Kruiswegt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hof van Twente 
Adres : Postbus 54 
Postcode en plaats : 7470AB GOOR 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 22-11-2018 
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