Informatie aan houders kinderopvang
9 juni 2020
Geachte houder en/of contactpersoon,
De draad weer oppakken
Sinds 11 mei zijn kinderdagverblijflocaties weer volledig geopend. De buitenschoolse opvang sinds 8 juni
ook. Dat betekent dat u de draad weer opgepakt heeft of daar nog druk mee bezig bent. Dit betekent ook
dat wij weer ons reguliere werk gaan oppakken. Vanaf heden gaan wij starten met de kinderdagverblijven,
vanaf 15 juni gaan wij ook de buitenschoolse opvang bezoeken. De bezoeken zullen onaangekondigd
plaatsvinden met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Documenten zullen wij tijdens het
bezoek of achteraf opvragen, u krijgt dan een week de tijd om deze stukken toe te sturen. Zorgt u ervoor
dat er iemand in de gelegenheid is om de gevraagde documenten tijdig te kunnen sturen. Tijdens het
bezoek zullen wij ook vragen aan de beroepskrachten stellen, wij zullen hen zo min mogelijk storen tijdens
het werk. Wanneer het tijdens het bezoek onmogelijk is beroepskrachten te spreken zullen wij een
belafspraak inplannen met beroepskrachten. Een gesprek met de leidinggevende kan zowel op locatie als
telefonisch plaatsvinden. De toezichthouder zal hierin (samen met u) een afweging maken.
Handreiking langdurig neusverkouden kinderen
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij langdurig neusverkouden kinderen. In aanvulling hierop
heeft de GGD u afgelopen week twee brieven gestuurd.
Vragen over corona
Heeft u corona gerelateerde vragen dan kunt u op onze website vinden waar en wanneer u deze kunt
stellen.
Contact
 Heeft u vragen met betrekking tot het toezicht dan kunt u contact opnemen met het Team Toezicht
Kinderopvang via het telefoonnummer 035-6926377 of per mail via toezichtkinderopvang@ggdgv.nl.
 Voor wijzigingen, aanvragen en vragen betreft eerstelijns handhaving voor de gemeente Hilversum kunt
u mailen naar kinderopvanghilversum@ggdgv.nl.
 Voor wijzigingen en aanvragen voor de gemeente Blaricum kunt u mailen naar
kinderopvangblaricum@ggdgv.nl.
 Voor wijzigingen en aanvragen voor de gemeente Laren kunt u mailen naar
kinderopvanglaren@ggdgv.nl.
 Voor overige gemeentes verwijzen wij u naar uw eigen gemeente.
Met vriendelijke groet,
Team Toezicht Kinderopvang
GGD Gooi en Vechtstreek

