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➢ Open het GIR 
➢ Zoek onder tabblad inspectie het juiste rapport erbij en open de inspectie. 
➢ Fase moet in concept staan 
➢ Ga naar tabblad documenten en kies voor genereer document 
➢ Kies voor het maken van een inspectie rapport ( concept) / klik op genereren 
➢ Maak er een PDF van, dit doe je door (na wijzig) op pijltje in icoontje PDF te klikken 
➢ In het concept rapport doen we geen logo of briefhoofd van GGD Drenthe 
➢ Open het PDF document; onderin verschijnt een balk, kies voor openen 
➢ Kies via Bestand 

o Bestand delen of klik op het symbool van het envelopje 
o Kies in rechterbalk voor  “verzenden als bijlage” 

➢ Bij afzender zet je je eigen naam  
➢ Aan “adres kindercentra” ( conceptfase gaat niet naar de gemeente) 
➢ Voeg aan de onderwerp regel nog even naam van kindercentrum in 
➢ Voeg onderstaande tekst in ( vergeet niet je naam in te vullen) :  

 
Note: bij afsluiten van het Word document krijg je de vraag of je het rapport wilt opslaan. Dit doen 
we niet, dus gewoon nee.  
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Geachte heer/mevrouw,  
 
 

Met deze e-mail stuur ik u het conceptrapport van een inspectie-onderzoek dat bij uw organisatie is 

uitgevoerd. 

Het rapport beschrijft de situatie zoals deze tijdens het onderzoek is aangetroffen. 

 

U kunt schriftelijk een zienswijze geven op de inhoud van het rapport. 

Mail uw zienswijze binnen twee weken na het versturen van deze e-mail naar 

technischehygienezorg@ggddrenthe.nl. De zienswijze komt in het rapport voordat de toezichthouder 

deze definitief vaststelt en openbaar maakt. 

Ik stuur u en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de locatie 

gevestigd is een bericht als het rapport openbaar is. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor eventuele handhaving. Voor vragen over handhaving of voor 

het opvragen van het handhavingsbeleid verwijs ik u naar uw gemeente. 

 

Graag ontvang ik vandaag of morgen een ontvangstbevestiging van deze e-mail. 

 
Met vriendelijke groet,  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                           
Naam inspecteur 
 

GGD Drenthe  Toezichthouder         
   
 T. 0592 - 306 300 
E. technischehygienezorg@ggddrenthe.nl 
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