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Onderwerp: Compensatieregeling ouderbijdrage subsidieplekken kinderopvang tijdens Corona 
 
Voorgesteld besluit 
1. In afwijking van de Nota Geldleningen en Garantstellingen garant staan voor de compensatie van 
de eigen ouderbijdrage van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen van de gesubsidieerde 
kinderopvangplekken;  
2. De garantstelling toe passen vanaf 16 maart 2020 tot en met uiterlijk 28 april 2020; 
3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Sinds 16 maart 2020 is de kinderopvang gesloten vanwege de Coronamaatregelen. Kinderopvang is 
in deze periode alleen open als noodopvang voor ouders die werken in een cruciale beroepsgroep en 
voor kinderen die leven in een onveilige en kwetsbare thuissituatie. Gesloten kinderopvang betekent 
een financieel nadeel voor zowel ouders als kinderopvangorganisaties. Ouders worden financieel 
gecompenseerd voor het sluiten van de opvang, zodat kinderopvangorganisaties niet financieel in de 
knel komen. Dit gebeurt door landelijke afspraken over de kinderopvangtoeslag en compensatie van 
eigen ouderbijdragen voor de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.  
Als gemeente geven we subsidie voor een aantal opvangplekken (voor voorschoolse educatie (vve) 
en peuteropvang). Hier moeten ouders ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor betalen. Landelijk 
wordt door de rijksoverheid afspraken gemaakt dat ook deze ouders gecompenseerd moeten worden. 
 
Dit voorstel gaat over compensatie van het financieel nadeel voor ouders van kinderen die gebruik 
maken van peuteropvang of vve, zodat ouders hun bijdrage aan de kinderopvangorganisatie kunnen 
blijven betalen.  
 
Doelstelling 
Ouders die gebruik maken van de subsidieregeling voor peuteropvang en vve compenseren, zodat zij 
geen financieel nadeel hebben van de Coronamaatregelen.  
 
Argumenten 
1.1 De VNG adviseert gemeenten garant te staan voor compensatie van de ouderbijdrage 
De VNG adviseert gemeenten om ouders die onder de subsidieregeling van gemeenten vallen te 
compenseren. En om dat in lijn te doen met de compensatieregeling die is afgesproken voor ouders 
die kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit betekent een garantstelling door de gemeente.  
Het VNG advies sluit aan op de brief die minister Slob op 3 april 2020 aan de Tweede Kamer heeft 
verzonden. De brief gaat over de Stand van zaken Onderwijs op afstand tijdens de Corona-crisis (zie 
bijlage 1). In deze brief staat onder andere de afspraak over de compensatie voor ouderbijdrage van 
ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Het streven is om alle ouders gelijk te behandelen 
en dus ook gelijkelijk te compenseren. De voorwaarde is wel dat de ouders de normale ouderbijdrage 
aan de gesubsidieerde kinderopvangorganisaties binnen Noordoostpolder blijven voldoen en dat deze 
ouders geen gebruik maken van opvang. 
  
1.2 Er is budget beschikbaar 
Voor het verlenen van de compensatie aan de ouders zal naar verwachting budget beschikbaar 
komen vanuit de rijksoverheid. De VNG heeft inmiddels een claim neergelegd bij het Rijk om 
gemeenten hiervoor te compenseren. De rijksoverheid heeft zich positief uitgelaten over de claim 
(naar een bericht van 2 april 2020). Gemeenten krijgen hiervoor waarschijnlijk extra middelen van het 
Rijk. Er wordt gesproken over een bedrag van € 3 miljoen voor heel Nederland.  



 

 

Wanneer we niet, of onvoldoende, gecompenseerd worden, zouden we vanuit eigen middelen de 
ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties kunnen voldoen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar 
binnen het budget voor het Onderwijs Achterstanden Beleid. De compensatie zal gaan om een bedrag 
van ongeveer € 20.000 voor onze gemeente. Uitgaande van een lockdown periode tot en met 8 mei 
2020. Zie voor de berekening van dit bedrag de memo in bijlage 2. 
 
Kanttekeningen 
2.1 De sluitingsperiode kan nog langer voortzetten dan verwacht 
Het is nog onzeker hoe lang de sluitingsperiode van de kinderopvang gaat duren. Op 21 april 2020 
horen we hier naar verwachting vanuit het kabinet meer over. Aangezien er nu al veel vragen komen 
vanuit ouders en kinderopvangorganisaties over de compensatie, lijkt het ons goed dat er vanuit de 
gemeente een uitspraak over gedaan wordt. Bij een verlenging van de sluitingsperiode van de 
kinderopvang zal er een nieuw besluit genomen moeten worden over de periode van garantstelling.  
Er is vooralsnog voldoende budget beschikbaar binnen het product Onderwijs Achterstanden Beleid, 
mogelijk ook wanneer de periode langer gaat duren dan verwacht.  
 
Planning/Uitvoering 
De kinderopvangorganisaties zullen geïnformeerd worden over het besluit van het college. Met hen 
zullen de vervolgstappen wat betreft uitbetaling besproken worden, wanneer er meer bekend is over 
de uitbetaling door het Rijk en op welke wijze dit doorgezet kan worden naar ouders.  
 
Bijlagen 
- Bijlage1: Kamerbrief OCW Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens Corona crisis 
- Bijlage 2: Memo ‘Compensatieregeling ouderbijdrage subsidieplekken kinderopvang tijdens 

Corona’, gericht aan Kernteam Corona van 8 april 2020 


