
 

 

 

  

 

 

 

 

 

14 april 2020 

 

Beste ouder en/of verzorger, 

   

Je wacht al enige tijd op meer informatie over het hoe en wanneer van de compensatieregeling van 

de kinderopvangkosten.  

Het goede nieuws is dat de compensatieregeling is verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dus dat 

het gehele bedrag van de betaalde kinderopvangfacturen gedurende de gehele sluitingsperiode aan 

ouders wordt terugbetaald. 

 

Helaas is er nog geen duidelijkheid over de datum en wijze van uitvoering van de regeling. Van onze 

brancheorganisatie ontvingen we het bericht dat zij nog steeds samen met het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken hoe de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. Het 

plan om de eigen bijdrage via de kinderopvangorganisaties te laten terugbetalen aan ouders, is te 

ingewikkeld. Alle betrokken partijen willen dat de overheid de eigen bijdrage rechtstreeks aan ouders 

terugbetaalt. Daarbij vormt wetgeving en borgen van een foutloze uitvoering een grote uitdaging. De 

conclusie is op dit moment dan ook dat alle betrokken partijen de urgentie voelen, maar dat de 

complexiteit van de uitvoering tijd vraagt. De regeling komt er, maar op dit moment is het nog niet 

mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden uitgevoerd. We zullen je 

uiteraard direct informeren zodra er wel meer bekend is.  

 



Voor de ouders die peuteropvang afnemen bij ons: bovenstaande informatie geldt ook voor jou als je 

kinderopvangtoeslag ontvangt. Ontvang je een gemeentelijke subsidie dan verloopt het proces iets 

anders. We zijn druk in gesprek met de gemeentes (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en 

Molenlanden) om goede afspraken te maken over de terugbetaling van de eigen bijdrage aan de 

ouders. Deze compensatie zal vanuit de gemeentes plaats moeten vinden omdat peuterspeelzalen 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen. Iedere gemeente vult de subsidiëring van 

peuterspeelgroepen echter op een iets andere wijze in. We hopen jullie op korte termijn een positief 

bericht te kunnen sturen met betrekking tot de compensatie. 

 

We willen je bedanken voor je geduld en vooral voor het voldoen van de kinderopvangfactuur. Dat is 

hard nodig om de noodopvang te kunnen verzorgen en straks weer open te kunnen gaan en voor 

jullie klaar te staan. Dank voor jullie steun en hulp daarbij. 

 

Opening op 29 april of na de meivakantie 

Uiterlijk 21 april horen we of de kinderopvang op 29 april open mag, of gelijktijdig met de scholen zal 

openen. Hier informeren we je over zodra dit bekend is.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rogier Vegter, 

Directeur-bestuurder 

 

 

 

 


