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Complimentenbrief

Beste heer Gökçe,
Op 15 november 2017 heeft een inspecteur van de GGD Brabant-Zuidoost een onaangekondigd
jaarlijks inspectiebezoek uitgevoerd bij uw Gastouderbureau Dadim Gastouders BV, Croy 7G in
Eindhoven.
Hierbij is gecontroleerd of uw voorziening voldoet aan de voorschriften volgens de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De bevindingen van deze inspectie zijn vastgelegd in het
inspectierapport.
Jaarlijkse inspectie
Uit het inspectierapport blijkt dat bovengenoemde voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen. Wij
willen u complimenteren met de kwaliteit van de opvang die u op deze locatie verzorgt. Wij vertrouwen
erop dat u het komende jaar dezelfde kwaliteit blijft leveren.
Het rapport is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Meer informatie
Indien de inhoud van deze brief u niet geheel duidelijk is en/of u hierover nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen via kinderopvang@ggdbzo.nl
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Bezwaar
Tegen deze beschikking kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van deze
brief schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste
te bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden/motivering van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan
het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Als
spoed is vereist kan tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige
voorziening te treffen.
Namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,
Met vriendelijke groet,

Anneke van Gils
Teammanager
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