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toewijzing aanvraag tot exploitatie

Beste heer Verrips,
Op 1 juni 2021 hebben wij uw aanvraag Exploitatie Buitenschoolse opvang voor BSO
Vlieger 2 op het adres Buckhorstlaan 50, 8043RL in Zwolle ontvangen. Daarna heeft de
GGD onderzoek gedaan. In deze brief leest u over ons besluit.
Ons besluit
Wij hebben besloten dat Stichting Kinderopvang Catent buitenschoolse opvang BSO
Vlieger 2 op het adres Buckhorstlaan 50, 8043RL in Zwolle volgens artikel 1.46 van de
Wet kinderopvang (Wko) mag exploiteren.
Of voor het in gebruik nemen van de buitenschoolse opvang omgevingsvergunningen
nodig zijn, leest u verderop in deze brief.
Registratie
Uw buitenschoolse opvang is vanaf 1 augustus 2021, onder registratienummer:
309750805, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Uitleg
Toezichthouder GGD heeft uw buitenschoolse opvang BSO Vlieger 2 op 17 juni 2021
bezocht. Bij dit bezoek heeft de GGD onderzocht of u een buitenschoolse opvang mag
beginnen. (Artikel 1.45, lid 3 en artikel 1.62, lid 1 Wko)
Het voorlopige inspectierapport van de GGD heeft u eerder ontvangen. Op dat rapport
kon u reageren. U heeft dat niet gedaan.
In het definitieve inspectierapport van de GGD van 23 juni 2021 staat dat uw
buitenschoolse opvang aan de voorwaarden voldoet.
Aandachtspunt
Wijzigen de gegevens die u bij de aanvraag heeft verstrekt? Dan bent u verplicht de
wijzigingen direct schriftelijk aan ons door te geven. Dit staat in artikel 1.47, lid 1 van de
Wko.
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Bel dan eerst met Sandra Edelenbos - Bos,
telefoonnummer 14038. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tot 13:00
uur. We nemen dan samen het besluit door.
Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat kunt
doen, leest u onderaan deze brief.
Veilige opvang
Het gebouw waarin u de opvang wilt starten, is al onderzocht op brandveiligheid. Er is
een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanwezig. Deze vergunning blijft
van kracht als het gebouw qua indeling en brandveiligheidsvoorzieningen niet wijzigt.
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan staat dat u in het gebouw Buckhorstlaan 50, 8043RL in Zwolle
een buitenschoolse opvang mag beginnen.
Kosten
De leges (kosten) voor de aanvraag exploitatie buitenschoolse opvang zijn € 169,00.
Voor het betalen van de leges krijgt u binnenkort een rekening van de afdeling
Financiën. Als u het niet eens bent met de leges, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u
bezwaar kunt maken, leest u bij die rekening.
Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Fysieke Leefomgeving via
telefoonnummer 14038.
Als u ons belt of schrijft, meldt u dan het kenmerk: 116735-2021.
Dit document is door de gemeente Zwolle digitaal vervaardigd en daarom niet van een
handtekening voorzien.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Sandra Edelenbos - Bos,
medewerker afdeling Fysieke Leefomgeving
Hoe maakt u bezwaar?
U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift is een brief
waarin u schrijft dat u het niet eens bent met het besluit.
U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dat kan via de website van de gemeente
Zwolle, www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/bezwaar-en-beroep. Hier vindt
u alle informatie. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD
inlogcode nodig.
U kunt uw bezwaar ook per brief indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
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uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt
bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie
meesturen);
de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

Dien het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop wij het besluit hebben
verzonden. Dan voorkomt u dat wij uw bezwaar niet meer kunnen behandelen.
Dient iemand anders namens u een bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee. Dat is
een document waarin staat dat die persoon voor u het bezwaar mag indienen.
Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt u de afloop
daarvan niet afwachten, en is op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. U
kunt dan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel een voorlopige
voorziening vragen.
Dit kunt u alleen doen als u op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de
rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
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