Gemandateerde bevoegdheden aan GGDrU:

Besluit inzake mandaatverlening aan de directeur van de GGD regio Utrecht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op de artikelen 1.61 tot en met 1.70 van de Wet op de Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
gelet op het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk,

overwegende dat
met mandaatverlening aan de GGD regio Utrecht van de registratietaken en de lichte
handhaving in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen per 2017, de
doorlooptijden van het proces worden verkort. Hierdoor wordt het proces van registratie, handhaving en toezicht klantvriendelijker, wordt continuïteit geborgd en de kwa
besluit
mandaat te verlenen aan de directeur van de GGD regio Utrecht van de volgende bevoegdheden:
Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP):

Artikel 1. Besluiten (toekennen en afwijzen) betreffende aanvragen tot registratie van kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuters
Lichte handhaving:
Artikel 4. Besluiten in het kader van de lichte handhaving binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Artikel 5. Het ondertekenen van brieven en beschikkingen betreffende artikel 4.
Artikel 6. Onder lichte handhaving wordt verstaan het geven van waarschuwingen en het
nemen van aanwijzingsbesluiten.
Afzien van handhaving:
Artikel 7. Besluiten om niet over te gaan tot (verdere) lichte handhaving. Artikel 8. Het ondertekenen van beschikkingen betreffende artikel 7.
Ondermandaat
Artikel 9. De Directeur van GGD regio Utrecht is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de GGD regio Utrecht.
Overige bepalingen
Artikel 10. Dit mandaatbesluit komt van rechtswege te vervallen op het moment dat de
'Overeenkomst tot uitvoering van bepaalde taken betreffende registratie en handhaving
kinderopvang' wordt ontbonden of eindigt.
Namens burgemeester en wethouders,
De secretaris De burgemeester
Dit mandaatbesluit maakt integraal onderdeel uit van de mandaatregeling 2020
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