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Onderwerp : Besluit beëindiging handhaving 

 

 

Geachte directie, 

 

Op 16 oktober 2018 heeft de GGD regio Utrecht een nader onderzoek uitgevoerd bij uw 

locatie SNO Woudenberg (BSO), John F. Kennedylaan 116, 3931 XM Woudenberg. De 

GGD regio Utrecht heeft de bevindingen in een rapport vastgelegd. 

 

Handhaving beëindigd 

Uit het inspectierapport blijkt dat SNO Woudenberg inmiddels voldoet aan de 

kwaliteitseisen. Dat betekent dat de handhaving is beëindigd voor deze locatie. Wij 

vertrouwen er op dat u het komende jaar dezelfde kwaliteit blijft leveren. 

 

Het rapport is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Bezwaarmogelijkheid 

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken. In de 

bijlage leest u hoe u dit kunt doen. 

 

Meer informatie 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met  

(030) 850 78 80 of via e-mail: registratie@ggdru.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Woudenberg 

namens deze, 

 

 

 

 

mevrouw T. Rijntalder 

Teammanager Toezicht 

mailto:registratie@ggdru.nl


BIJLAGE 1: RECHTSMIDDELEN 

 

Bezwaar maken 

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Dit kunt u 

doen door binnen zes weken na verzending van de brief een gemotiveerd bezwaarschrift 

in te dienen. In uw bezwaarschrift moet u in elk geval de volgende gegevens opnemen: 

- Uw naam en adres  

- Datum  

- Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt  

- Uw reden van bezwaar met motivering  

- Uw handtekening 

 

Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift bovendien een telefoonnummer te vermelden 

waarop u overdag bereikbaar bent. 

 

U richt uw bezwaarschrift aan: 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

Postbus 16 

3930 EA  WOUDENBERG 

 

Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niet te betalen: het is gratis. Meer 

informatie over het maken van bezwaar leest u op onze website www.woudenberg.nl. U 

vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online 

bezwaar te maken, heeft u een DigiD nodig.  

 

Voorlopige voorziening 

Soms kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaarschrift. In zo’n geval kunt u 

een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. In een verzoek om voorlopige 

voorziening kunt u de rechter bijvoorbeeld vragen om schorsing van ons besluit. 

 

Uw verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Midden-Nederland. Het adres is: 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 

Postbus 16005 

3500 DA UTRECHT 

Stuur een kopie van uw bezwaarschrift mee naar de rechtbank. 

 

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.  

 

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht 

betalen. De medewerkers van de rechtbank kunnen u hierover meer informatie geven. Zij 

zijn bereikbaar via het telefoonnummer (088) 3620000. De medewerkers van de rechtbank 

kunnen u ook vertellen hoe u het verzoek moet indienen. 

 

 
 

http://www.woudenberg.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


Akte van ondertekening
 
Dit bewijsdocument bevat de gegevens van het ondertekenverzoek alsmede een audit log van het ondertekentraject welke de ondertekenaars van het

document hebben doorlopen.
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