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Adviesnota burgemeester en wethouders 
 
Beleidsprogramma: 8. VHROSV 
Afdeling: Vergunningverlening, Toezicht & 
Veiligheid 
Samensteller:  
Zaakdossiernummer:Z19-000125  
Documentnummer: 2021.08971  

Portefeuillehouder: J. van Aart  
Mede geadviseerd door: n.v.t. 
Overlegd met portefeuillehouder: Nee 
Overlegd met het MT: Nee 
Termijn gebonden: Ja 

Datum: 6 april 2021 
 

Gemeenteraad  Data Communicatie extern  

Beeldvormende avond   Openbare besluitenlijst Ja 

Ter kennisname   Persinformatie  

Opiniërend   Bekendmaking  

Besluitvormend   Persgesprek  

   Inspraak  

 
Onderwerp: 
Intrekking opgelegde aanwijzing van 10 januari 2019. 
 
Voorstel 
1. Instemmen met het voorstel tot intrekking van de aanwijzing; 
2. de rechtbank te informeren door verzending van het intrekkingsbesluit; 
3. vergunninghouder te informeren door verzending van het intrekkingsbesluit.  
 
Openbare besluitenlijst 
Het college besluit definitief tot intrekking van de aanwijzing van 10 januari 2019. 
 
Inleiding  
Op 18 maart 2021 was het beroep van de vergunninghouder tegen de beslissing op bezwaar, de 
instandhouding van de aanwijzing van 10 januari 2019, bij de rechtbank te Breda. De aanwijzing was 
opgelegd, omdat er een overtreding was op het onderdeel Veiligheid en Gezondheid. In het beleid 
was niet in concrete termen omschreven wat het risico was op grensoverschrijdend gedrag door 
overige volwassenen. Ter zitting zijn partijen in samenspraak tot een tekstvoorstel gekomen ter 
aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan. De toezichthouder van de GGD gaf hierop haar 
akkoord en voert op korte termijn ter bevestiging een nader onderzoek uit. De verwachting is dat, gelet 
op het eerdere akkoord, het nader onderzoek voldoet. De meervoudige kamer verzocht de 
vergunninghouder of zij zou instemmen met het intrekken van haar beroep. Vergunninghouder gaf 
aan hieraan gevolg te geven, als uw college de aanwijzing intrekt. Ter zitting verzocht de meervoudige 
kamer of uw college de aanwijzing in stand laat als het nader onderzoek voldoet. 

 
Beoogd effect 
Het nemen van een beslissing op verzoek van de meervoudige kamer. 

 
Argumenten 
1.1 Intrekking beroep door vergunninghouder 
Tijdens de zitting in beroep gaf de vergunninghouder aan dat zij voornemens is om haar beroep in te 
trekken, als uw college de aanwijzing van 10 januari 2019 intrekt. Uit de Wet kinderopvang volgt 
namelijk dat een onherroepelijke aanwijzing wordt gepubliceerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). Het LRK is een online basisregister voor de kinderopvang waarin de gegevens 
van alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra, gastouderbureaus en gastouders worden 
geregistreerd. Door enkel het beroep in te trekken, zou de vergunninghouder nog steeds worden 
geconfronteerd door de publicatie van de aanwijzing. Door de aanwijzing in te trekken wordt er niks 
gepubliceerd in het LRK. Dit betekent echter niet dat de voorgeschiedenis over deze aanwijzing 
gewist wordt. De gehouden jaarlijkse inspecties en nadere onderzoeken blijven intact, de GGD moet 
deze namelijk publiceren in de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR). De definitieve 
inspectierapporten worden automatisch gepubliceerd in het LRK en in GIR Handhaven. De 
samenvatting van deze inspectieresultaten van de GGD staan in In-één-oogopslag. Deze 
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samenvattingen worden automatisch gegenereerd met een toepassing die is ontwikkeld door DUO en 
ICTU. Hiermee ziet de lezer in één oogopslag op een overzichtelijke visuele manier de bevindingen 
van de inspectie. De herhaalde overtreding van de betreffende kinderopvanglocatie wordt opgeheven 
als het nader onderzoek akkoord is. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Wettelijke plicht tot registratie onherroepelijke aanwijzing. 
Uit de Wet op de kinderopvang volgt dat een onherroepelijke aanwijzing wordt gepubliceerd in het 
LRK. Enkel door het intrekken van de Aanwijzing vervalt deze wettelijke plicht.  
 
Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 

Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 

 
Personeel en organisatie consequenties: 

Nee 

 
I&A  

Nee 

 
Communicatie  

n.v.t. 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 
Ja, het besluit tot intrekking bevat geen bezwarenclausule. In artikel 6:19 Awb staat namelijk dat het 
bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking heeft op een besluit tot intrekking, wijziging of 
vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Op grond 
van dit artikel ontstaat er namelijk een beroep van rechtswege voor de indiener van het aanhangige 
beroep als hangende een beroep een 6:19 besluit afkomt, tenzij deze daarbij onvoldoende 
(proces)belang heeft.  
Vergunninghouder heeft ter zitting en schriftelijk bevestigd het beroep in te trekken. Hiermee vervalt 
het procesbelang. 
 

 
Financiën 

n.v.t. 

 
Bijlagen 
0 Besluit tot intrekking aanwijzing 
0 Brief rechtbank naar aanleiding van beroepsprocedure 
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