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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
In opdracht van de gemeente Almere, betreft het verzoek tot wijziging gegevens en verhuizing 
GOB Gastvrij.  

 
Beschouwing 
Algemeen 
Gastouderbureau (GOB) Gastvrij is sinds 27 februari 2015 geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het gastouderbureau staat bij de Kamer van 
Koophandel (KvK) geregistreerd als Besloten Vennootschap (B.V.). 
  
Het gastouderbureau was van september 2015 tot en met augustus 2017 gevestigd op de 
Wisselweg 33 in Almere. Naast het gastouderbureau zijn de houders sinds september 2016 in het 
LRKP geregistreerd met kinderdagverblijf ‘Zand op je hand’ te Heiloo. 
  
GOB Gastvrij heeft 360 geregistreerde gastouders (bron: LRKP 6 september 2017) verspreid over 
het land.  
  
Wijziging gegevens - verhuizing GOB augustus - september 2017 
De houders van GOB Gastvrij hebben op 30 augustus 2017 via info@almere.nl een 
wijziging gastouderbureau, verhuizing, ingediend bij de Gemeente Almere. GOB Gastvrij is per 1 
september 2017 gevestigd op de Bolderweg 1 te 1332 AX te Almere.  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
GOB Gastvrij is per 1 september 2017 gevestigd op de Bolderweg 1 te 1332 AX te Almere. 
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Observaties en bevindingen 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
  
 
Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 
 
Wijziging gegevens 
De houders tonen middels een e-mailbericht van 30 augustus 2017 gericht aan info@almere.nl aan 
een wijziging van gegevens (verhuizing van het gastouderbureau naar Bolderweg 1 te 1332 AX te 
Almere) bij de Gemeente Almere te hebben ingediend. De beoogde wijzigingsdatum is 1 september 
2017.  
  
Een kopie van het bewijs van inschrijving van de vestiging in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KvK) is, zoals vermeld op het wijzigingsformulier, niet meegestuurd.  
 Bij controle van het Nederlands Handelsregister via het LRKP op 6 september 2017 is GOB 

Gastvrij nog ingeschreven met vestigingsadres op de Wisselweg 33 te Almere. 
 Bij controle van de website (gastvrij.com en gobgastvrij.nl) van GOB Gastvrij op 6 september 

2017 staat Wisselweg 33 te Almere als het contact adres van het hoofdkantoor van GOB 
Gastvrij vermeld. 

De GGD Flevoland heeft op 5 september 2017 het signaal ontvangen, dat GOB Gastvrij per 1 
september 2017 niet meer gevestigd is op het in het LRKP en KvK geregistreerde adres Wisselweg 
33 te Almere, Places to work. 
  
Op 6 september 2017 zijn de juridisch medewerker van de Gemeente Almere en de toezichthouder 
van de GGD Flevoland op de Wisselweg 33 te Almere gaan kijken. Zij hebben geconstateerd dat 
GOB Gastvrij niet meer op de Wisselweg 33 te Almere in Places to work gevestigd is. De 
kantoorruimtes, waar eerdere inspectiebezoeken hebben plaatsgevonden, zijn leeg aangetroffen. 
  
De toezichthouder vraagt op 6 september 2017 per e-mail de houders naar het huidige 
vestigingsadres van GOB Gastvrij. De houders geven op 6 september 2017 aan dat GOB Gastvrij 
gevestigd is op de Bolderweg 1 te 1332 AX te Almere. De toezichthouder ontvangt een 
wijzigingsformulier 'wijziging vestigingsadres geregistreerde vestiging' getekend door de houder op 
30 augustus 2017. 
  
Bij navraag bij de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) van de Gemeente Almere 
blijkt deze wijziging te zijn ontvangen, maar niet tijdig verwerkt in het LRKP. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder gastouderbureau (per mail 6 september 2017) 
 LRKP (registratie 6 september 2017) 
 NHR via LRKP, 6 september 2017 
 Wijzigingsformulier Gastouderbureau, 30 augustus 2017, via info@almere.nl 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Gastouderbureau in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving 

De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 

kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Gastouderbureau Gastvrij B.V. 
Website : http://www.gastvrij.com 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Gastouderbureau Gastvrij B.V. 
Adres houder : Bolderweg 1 
Postcode en plaats : 1332AX Almere 
KvK nummer : 61838918 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Karssen 

dhr. E. Otte juridisch medewerker gemeente 
Almere 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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