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Beste houder, 
 
Op 16 mei 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen tot exploitatie van kinderdagverblijf KDV De Ploeg 
op het adres Holtrichtersveld 3, 7327 DJ te Apeldoorn. 
 
Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de GGD kinderdagverblijf KDV De Ploeg op 24 mei 2022 
bezocht om te onderzoeken of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wet kinderopvang (Wko). De GGD heeft zijn bevindingen 
vastgelegd in een inspectierapport dat op 8 juli 2022 aan u is toegezonden.  
 
Uit genoemd inspectierapport blijkt dat kinderdagverblijf KDV De Ploeg aan de voorwaarden voor 
registratie voldoet. 
 
Besluit 
Wij hebben op grond van artikel 1.46 Wko besloten de aanvraag tot exploitatie van kinderdagverblijf KDV 
De Ploeg toe te wijzen. Wij hebben kinderdagverblijf KDV De Ploeg met ingang van 11 juli 2022 in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met de door u in de aanvraag vermelde gegevens 
onder LRK-nummer 189856804.  
 
Wij willen u er nog op wijzen dat u op grond van artikel 1.47 Wko verplicht bent van wijzigingen in deze 
gegevens onverwijld mededeling te doen aan ons college. U dient daarbij gebruik te maken van het 
wijzigingsformulier gastouderopvang dat gedownload kan worden via:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2015/12/18/wijziging-gastouderopvang. 
 
Wij verzoeken u het wijzigingsformulier in te dienen via het E-formulier op de website van de gemeente 
Apeldoorn of per post aan het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, ter attentie van 
Preventie, Toezicht en Handhaving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.  
 
Het E-formulier kunt u vinden op de website van de gemeente Apeldoorn: 
https://www.apeldoorn.nl/kinderopvang-gastouderbureau-peuterspeelzaal-starten 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden    
 

 
Bezwaar 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending van 
dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, ter attentie van Juridische zaken, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn. 
  
Een kopie van deze brief sturen wij aan de toezichthouder, GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,  
 
Erna Hagen 
Afdelingshoofd Preventie, Toezicht en Handhaving  
 
 
Dit document is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend. 
 


