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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 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat het beleid niet in orde is. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, 

de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.  

 

Open-Up!|Fun-Kidz (BSO, Pastoor Pottersplein) maakt onderdeel uit van "Open-Up!|Fun-Kidz". De 

BSO vindt haar onderkomen in basisschool De Spoorzoeker in de wijk Belcrum te Breda. Er wordt 

opvang geboden aan maximaal 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar verdeeld over twee 

basisgroepen. Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes: ruimte 1: 49 m² 

ruimte 2: 52 m² ruimte 3: 50 m² ruimte 4: 140 m² en de buitenruimte: >450m².  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

29-05-2018: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot de 

domeinen: 'Pedagogisch klimaat', item "pedagogisch beleidsplan'; 'Personeel en groepen', items 

'Verklaringen omtrent gedrag en personenregister kinderopvang' en item 'Aantal beroepskrachten'; 

'Veiligheid en gezondheid', item 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid'. 

11-09-2021 en 18-09-2018: Nader onderzoeken. De houder heeft bovenstaande overtredingen 

opgelost. 

23-09-2019: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

08-09-2020: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 

Pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid. De houder kreeg een herstelaanbod. De houder 

voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

  

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van gemeente Breda heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de 

voorwaarden met betrekking tot:   

- domein Pedagogisch klimaat, item Pedagogisch beleid 

- domein Personeel en Groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires en item Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.   

- domein Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid.    

 

Tijdens het nader onderzoek d.d. 12-04-2021 is gebleken dat de houder niet aan alle beoordeelde 

wettelijke eisen voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De organisatie heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan voor alle opvanglocaties en specifieke 

werkplannen per locatie.  

   

De houder heeft op 16-04-2021 de volgende documenten opgestuurd, die betrekking hebben op 

locatie Open-Up!|Fun-Kidz (BSO), Pastoor Pottersplein 2, Breda:   

 Pedagogisch Beleid alle Locaties (helemaal) versie: maart 2021 

 Werkplan Locatie Spoorzoeker ‘Adventure Kidz’ (Pastoor Pottersplein 2 & Archimedesstraat 2) 

 

De houder heeft twee voorwaarden verbeterd in het algemene pedagogisch beleidsplan:  

- Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten én  

- Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

 

In het pedagogische beleid ontbreekt:  

- Een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale opvang en leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen. 

 

Toelichting: Tabel uit het algemene pedagogisch beleidplan pagina 13:  

 Leeftijd kinderen   Minimaal 

aantal pm'ers  

 Maximaal 

aantal 

kinderen  

 Minimaal 

aantal pm'ers 

 Maximaal 

aantal 

kinderen  

4 tot 7 jaar (De Binken, 

ontmoeten) 

 1  10  2  20 

7 tot leeftijd waarop 

basisonderwijs eindigt (De 

Bonken) 

 1  12  2  24 

4 tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs eindigt. (De 

Bikkels) 

 1  11  2  22 

Citaat: "Er wordt gestreefd naar de volgende opbouw; met uitzondering van: bij een lage of lagere 

bezetting, een opstartende bso-locatie (Sport-BSO Etten-Leur 2 leeftijdsgroepen) naar 3 

leeftijdsgroepen nl." 
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De toezichthouder constateert dat de houder in het algemene pedagogisch beleidsplan, een 

algemene beschrijving geeft van de verschillende groepssamenstelling opties, die organisatie-breed 

gelden. Het is de toezichthouder vanuit de beschrijvingen in het beleid, niet duidelijk wat de 

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen op deze loca tie zijn. 

In het locatie specifieke werkplan staat het volgende beschreven t.a.v. de groepssamenstelling op 

locatie BSO Pastoor Pottersplein onder het kopje "Groepen & Aanbod".  

Citaat uit het werkplan: 'Groepen: We verdelen de leeftijdscategorieën in de volgende groepen: 

Binken: 4-6 jaar Bonken: 7-8 jaar Bikkels: 9+.' Vervolgens volgt er een uitwerking van 

'Ontmoeten', 'Sport' en 'Cultuur'. De houder verklaart in het interview met de toezichthouder dat 

de berekening van de beroepskracht-kindratio wordt gedaan op het aantal kinderen op de groep 

'Ontmoeten', 'Sport' en 'Cultuur'. De kinderen van 'Cultuur' gaan direct na schooltijd naar de 

locatie Archimedesstraat en worden ook op dit adres door ouders opgehaald. De toezichthouder 

concludeert dat er op locatie Pastoor Pottersplein sprake is van twee basisgroepen, ingedeeld naar 

activiteit 'Ontmoeten' of 'Sport'. De toezichthouder constateert dat deze werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen op locatie BSO Pastoor Pottersplein niet concreet 

beschreven staat in het algemene pedagogisch beleidsplan, noch in het werkplan wat binnen het 

pedagogisch beleid valt.  

 

- Een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan 

vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet 

daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet 

van het minimumaantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de 

dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.   

 

Toelichting: De houder geeft in het algemene pedagogisch beleidsplan een schematische weergave 

m.b.t. de drie-uursregeling. Zie onderstaand schema:  

Tijdens schoolweken: 

 

 

• 07:30 – 08:30 (VSO) 

 

 

Er wordt tijdens schoolweken niet 

afgeweken 

• 07:30 – 08:30 (VSO) 

• 14:00 – 18:00 

Afwijktijden tijdens vakantie weken 

 

 

• 07:30 – 08:00 

• 12:00 – 13:30 

 

 

Er wordt tijdens vakantieweken niet afgeweken 

tussen: 

• 07:30 – 08:00 

• 08:00 – 12:00 

• 13:30 – 18:00 

 

De toezichthouder constateert dat de inhoud van bovenstaand schema niet conform de Wet 

Kinderopvang is. Allereerst impliceert het schema dat er tijdens schoolweken (op reguliere 

opvangdagen) één uur kan worden afgeweken. Dit is in strijd met artikel 16.4 (Besluit Kwaliteit 

kinderopvang) welke stelt dat voor en na de dagelijkse schooltijd ten hoogste een half uur per dag 

minder beroepskrachten worden ingezet. Daarnaast bevat het schema tegenstrijdige informatie. 

Voorbeeld: Tijdens vakantieweken staat dat er wordt afgeweken van 07.30-8.00; daaronder staat 

dezelfde tijd gegeven (07.30-8.00) bij de beschrijving van de tijden waarop níet wordt afgeweken.  

De toezichthouder concludeert dat de houder de beschrijving van de drie -uursregeling niet 

duidelijk, inhoudelijk onjuist en daarmee niet concreet heeft beschreven.  

 

 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen.  
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan alle locaties (helemaal) maart 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Werkplan Locatie Spoorzoeker ‘Adventure Kidz’ (Pastoor Pottersplein 2 

& Archimedesstraat 2)) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Ten behoeve van het documentonderzoek aangaande de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers, 

heeft de toezichthouder op 13-04-2021 per mail informatie bij de houder opgevraagd. De houder 

heeft op 26-04-2021 de toezichthouder het document gestuurd getiteld: "Coach ped 

beleidsmedewerkers BSO Open-Up Fun-Kidz". Het document bevat geen versiedatum. Uit de 

inhoud blijkt echter dat het gaat om de inzet van de coaching in het kalenderjaar 2021. C itaat: 

"Aan de hand van bovengenoemde berekening zijn er in 2020 de volgende uren beschikbaar: 

Beleidsmedewerker: zie bijlage 1" en “Wegens Corona is het doel van 2020 doorgetrokken naar 

2021".  

 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.  

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coach ped beleidsmedewerkers BSO 

Open-Up Fun-Kidz) 



 

8 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 12-04-2021 

Open-Up!|Fun-Kidz te Breda 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In het kader van een documentenonderzoek heeft de toezichthouder het veiligheid en gezondheid 

beleid opgevraagd bij de houder.  

Op 26-04-2021 heeft de houder het volgende document verstuurd aan de toezichthouder: 

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Spoorzoeker, Pastoor Pottersplein 2 (Versie 2020).  

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid ontbreekt:  

   

- De handelswijzen indien de voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, 

gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedragsrisico’s zich verwezenlijken.  

Toelichting: De toezichthouder constateert dat de houder geen beschrijvingen geeft van de 

handelswijzen als grote risico's zich voordoen. Uitzondering daarop zijn de beschreven risico's 

'vermissing' en 'verstikking'; hierbij heeft de houder wel een handelswijze beschreven.  

 

- 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. 

Toelichting: In het hoofdstuk achterwachtregeling in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van de 

houder zie je dubbele teksten. Er wordt tweemaal een beschrijving van de achterwachtregeling 

gegeven, er wordt twee maal een opsomming aan telefoonnummers gegeven. Echter komt de 

informatie niet overeen in de beschrijvende tekst. Twee citaten uit beleidsplan Veiligheid en 

Gezondheid, subtitel: achterwachtregeling: "Een achterwacht is in twee situaties 

nodig;..(beschrijving van twee situaties)." "Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, 

waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze situatie moet een volwassene op afroep beschikbaar 

zijn doe binnen 30 minuten op de locatie kan zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd 

telefonisch bereikbaar."  

Twee citaten uit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, subtitel: achterwachtregeling(vervolg): "We 

onderscheiden twee situaties waarin sprake is van een achterwachtregeling:..(beschrijving van 

twee situaties).. "  "In dat geval moet er een achterwacht zijn die binnen 15 minuten op de locatie 

kan zijn."   

De toezichthouder constateert dat de houder geen correcte beschrijving van de telefonische 

achterwacht geeft. De kwaliteitseis stelt dat de aanrijtijd 15 minuten moet zijn. De houder 

beschrijft in zijn beleidsplan een aanrijdtijd van 30 minuten én van 15 minuten. Deze 

beschrijvingen komen niet overeen en zijn als gevolg daarvan, niet concreet.  
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De houder voldoet niet aan beoordeelde wettelijke eisen.  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid  Spoorzoeker, Pastoor 

Pottersplein 2 (Versie 2020)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 
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risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Open-Up!|Fun-Kidz 

Website : http://www.bsofunkidz.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030862477 

Aantal kindplaatsen : 150 

Gegevens houder 

Naam houder : Cyril James Breinburg 

KvK nummer : 20136212 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Gerritsma 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 

Postcode en plaats : 4800 RH BREDA 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 21-06-2021 
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