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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van de voorbereiding op de inspectie van gastouderbureau Tomtiedom Thuis heeft 
toezichthouder geconstateerd dat er geen koppelingen meer zijn tussen het gastouderbureau en 

gastouders. 
  
Op basis van deze constatering heeft toezichthouder op 15 oktober 2018 een e-mail gestuurd naar 
de houder van het gastouderbureau met de vraag omtrent de stand van zaken van koppelingen 
tussen gastouderbureau en gastouders. 
Op 15 oktober heeft houder via e-mail laten weten dat er op dit moment geen koppelingen zijn 
tussen gastouderbureau en gastouders en dat deze ook op korte termijn niet tot stand zullen 

komen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
De locatie heeft momenteel geen actieve koppelingen meer en deze zullen ook niet op korte 
termijn tot stand komen. De gemeente wordt geadviseerd conform de voorwaarden zoals 
omschreven in het besluit Landelijk Register Kinderopvang een afweging te maken over de 
inschrijving in het LRK. 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tomtiedom Thuis 

Website : http://www.tomtiedom.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Tomtiedom 
Adres houder : Rhijngeesterstraatweg 33 

Postcode en plaats : 2342AP Oegstgeest 
Website : www.tomtiedom.nl 
KvK nummer : 52231607 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Tettero 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oegstgeest 
Adres : Postbus 1270 
Postcode en plaats : 2340BG OEGSTGEEST 

 
Planning 
Datum inspectie : 15-10-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2018 
Zienswijze houder : 03-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 04-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-12-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

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

Op dit moment hebben wij geen klanten die gebruik maken van Tomtiedom Thuis. Vandaar het 
advies van handhaving door de GGD. 
Tomtiedom Thuis geeft ouders de mogelijkheid, naast opvang op het kinderdagverblijf, ook 

gebruik te maken van een medewerker van Tomtiedom bij ouders thuis. Dit kan voor 
verschillende redenen worden ingezet. De inzet van Tomtiedom Thuis is een andere manier van 
reguliere gastouderopvang. 
Tomtiedom vindt het belangrijk ouders op deze manier, indien nodig, een extra mogelijkheid te 
bieden op het gebied van kinderopvang. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


