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Onderwerp  Besluit op uw aanvraag tot exploitatie    

 

 

 

 
Geacht bestuur, 

 

Op 17 juli 2022 heeft u een aanvraag ingediend voor het in exploitatie nemen van buitenschoolse 

opvang ”De Sportanen Pernix” op het adres Joop Vervoornpad 7 te Leiden. U wilt met ingang van 

5 september 2022 een buitenschoolse opvang met maximaal 20 kindplaatsen exploiteren. Om te 

bepalen of de exploitatie redelijkerwijs gaat voldoen aan de voorschriften van de Wet 

kinderopvang (Wko) en onderliggende regelgeving heeft de gemeente opdracht gegeven voor 

een onderzoek.  

 

GGD onderzoek 

De toezichthouder (de GGD) heeft op 22 augustus 2022 een onderzoek uitgevoerd. De 

bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het inspectierapport van 1 september 2022.  

Uit dit inspectierapport blijkt dat de exploitatie van buitenschoolse opvang ”De Sportanen Pernix” 

redelijkerwijs zal voldoen aan de voorschriften van de Wko en onderliggende regelgeving.  

 

Besluit  

Het college geeft u toestemming om met ingang van 5 september 2022 te starten met de 

exploitatie van buitenschoolse opvang ”De Sportanen Pernix” met maximaal 20 kindplaatsen, op 

het adres Joop Vervoornpad 7 te Leiden.  

Op grond van artikel 1.46 Wko is de gemeente bevoegd tot het nemen van dit besluit.  

 

Registratie  

De voorziening is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK) met de volgende 

gegevens: 

Naam voorziening: De Sportanen Pernix 

Soort opvang: buitenschoolse opvang 

Vestigingsnummer KvK: 000039826619 

Adres: Joop Vervoornpad 7 

2316EP Leiden 

Aantal kindplaatsen: 20 

Registratienummer: 153429288 

Geregistreerd vanaf: 17 juli 2022 

Naam houder: Niels Donders 
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KvK-nummer houder: 71655484 

Correspondentieadres houder: Houtmarkt 10  

2312PZ Leiden 

 

  

Houdt u er rekening mee dat u op grond van artikel 1.47 Wko verplicht bent om wijzigingen in de 

geregistreerde gegevens direct door te geven aan het college.   

 

Tot slot 

Wij wijzen u erop dat u met alle personen als bedoeld in artikel 1.50 derde lid Wko voor de start 

van de exploitatie in het Personenregister kinderopvang een koppeling gelegd moet hebben. 

 

Naast de voorschriften uit de Wko moet u ook voldoen aan andere gemeentelijke regelgeving 

zoals een omgevingsvergunning.  

 

Wij wensen u succes met de start van uw nieuwe voorziening voor kinderopvang.  

De GGD onderzoekt jaarlijks of uw voorziening de voorschriften uit de Wko en onderliggende 

regelgeving naleeft. Meer informatie over het gemeentelijke toezicht- en handhavingsbeleid vindt 

u op de gemeentelijke website. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het college van burgemeester en wethouders 

gemeente Leiden,  

 

 

Mieke Lodders 

Interim manager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

Bezwaar 

Tegen deze beschikking kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop deze 

brief aan u verzonden is, schriftelijk bezwaar maken. In uw bezwaarschrift vermeldt u: 

naam en adres; 

datum; 

het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

de redenen van uw bezwaar; 

uw handtekening. 

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van gemeente Leiden, 

Postbus 9100 

2300PC Leiden 

 

  

  


