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Bekendmaking aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk maakt bekend het 
Aanwijzingsbesluit toezichthouder op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
(Wko) te hebben vastgesteld.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 27 maart 2017, onder gelijke intrekking van het besluit tot 
aanwijzing van de directeur van de GGD als toezichthouder voor kinderopvang van 9 februari 2010.

De tekst van het aanwijzingsbesluit is hieronder na te lezen en ook in te zien via 
www.heemskerk.nl/verordeningen
Nadere inlichtingen: bureau Strategie en beleid, telefoonnummer 14 0251 of via deze website.

Geconsolideerde tekst van de regeling: 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Heemskerk besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko).

Artikel 1 Aanwijzing
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk wijst de directeur publieke 
gezondheid van de GGD Kennemerland aan als toezichthouder als bedoeld in de artikel 1.61 en artikel 2.19 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Artikel 2 Mandaat
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk verleent mandaat 
aan de directeur publieke gezondheid van de GGD Kennemerland om medewerkers van de GGD 
Kennemerland aan te wijzen als toezichthouders.

Om de directeur publieke gezondheid feitelijk in staat te stellen dit toezicht voor de gemeente uit te oefenen, 
zal de directeur publieke gezondheid medewerkers van de GGD Kennemerland aanwijzen namens hem dat 
toezicht uit te oefenen. 

Artikel 3 Grenzen mandaat
De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van 
het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, 
alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels. 

Artikel 4 Handelingen
De mandataris is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, 
bekendmaking en uitvoeren van een door hem in mandaat uit te oefenen bevoegdheid. Het college van 
burgemeester en wethouders kan aan een mandataris instructies geven omtrent de uitoefening van de 
gemandateerde bevoegdheden. 

http://www.heemskerk.nl/verordeningen
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Artikel 5 Privé belangen
De mandataris oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een 
persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 6 Volmacht en feitelijke handelingen
Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen (volmacht) en feitelijke handelingen (machtiging). 

Artikel 7 Intrekking
Het besluit tot aanwijzing van de directeur van de GGD als toezichthouder voor kinderopvang van 9 februari 
2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsbepaling
De aanwijzing d.d. 9 februari 2010 blijft van toepassing voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan 
in de jaren dat de aanwijzing vigerend was. 

Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 27 maart 2017.  

Artikel 10 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouder op grond van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering op 14 maart 2017
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