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Aan : Kernteam Corona 
 
Van : M. Ruitenberg 
 
Datum : 8 april 2020 
 
Onderwerp : Compensatieregeling ouderbijdrage subsidieplekken kinderopvang tijdens Corona 
 

 
Samenvatting 
Ouders worden financieel gecompenseerd voor het sluiten van de kinderopvang, zodat 
kinderopvangorganisaties niet financieel in de knel komen. Dit gebeurt door landelijke afspraken over 
kinderopvangtoeslag en compensatie van eigen bijdragen voor opvang.  
Als gemeente geven we subsidie voor een aantal opvangplekken (voor voorschoolse educatie (vve) 
en peuteropvang). Hier moeten ouders ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor betalen. 
Landelijk is afgesproken dat ook hierin wordt gecompenseerd. Ons voorstel is om als gemeente hier 
nu voor garant te staan en ouders en opvang hier duidelijkheid over te verschaffen. Vanuit de VNG 
worden momenteel afspraken gemaakt over de hoogte van het bedrag wat het rijk gemeenten geeft 
om hiervoor garant te staan. We verwachten dat dit ongeveer kostendekkend zal zijn.  
 
Deze memo dient ter voorbereiding en informatie op een officieel besluit voor de garantstelling voor de 
compensatie van de ouderbijdrage. Wanneer nodig, kan er een voorstel aan het college voorgelegd 
worden. Graag uitspraak hierover.  
 
Inleiding 
Alle kinderopvang is sinds 16 maart 2020 gesloten vanwege de Coronamaatregelen. Kinderenopvang 
is in deze periode alleen beschikbaar als noodopvang voor ouders die werken in een cruciale 
beroepsgroep of voor kinderen die leven in een onveilige en kwetsbare thuissituatie. Doordat de 
kinderopvang nog maar een beperkte groep opvangt, dreigen er inkomsten weg te vallen.  
De rijksoverheid heeft daarom besloten kinderopvang financiële garanties te geven, om de 
kinderopvang nu en ook op lange termijn in de benen te kunnen houden.  
 
Compensatie ouderbijdrage 
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eerder bekend gemaakt dat 
ouders met kinderopvangtoeslag de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang 
gecompenseerd krijgen en dat de kinderopvangtoeslag doorbetaald wordt. Dit zorgt ervoor dat ouders 
de facturen nu door kunnen blijven betalen en de kinderopvang inkomsten houdt.  
Dit geldt nu ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar onder de subsidieregeling 
van gemeenten vallen (voor voorschoolse educatie en peuteropvang). Vanwege het sluiten van de 
kinderopvang, maken ouders nu geen gebruik van deze vorm van opvang, maar betalen ze de 
facturen wel door. Het is wenselijk dat in de lijn met de landelijke overheid ook financiële garanties 
worden afgegeven voor het deel van de kinderopvang waar de gemeente haar financiële 
verplichtingen heeft.  
Minister Slob heeft daarom op 3 april 2020 een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de Stand 
van zaken Onderwijs op afstand tijdens de Corona-crisis (zie bijlage). 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 gelijk te compenseren. De 
VNG adviseert gemeenten daarom om kinderopvangorganisaties te compenseren in lijn met de 
compensatieregeling die afgesproken is voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. 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. 



 
Subsidie 
De gemeente subsidieert voor enkele specifieke doelgroepen de kinderopvang, te weten: 

- Peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslagen 
- Voor- en vroegschoolse educatie (vve)  

Deze subsidies worden verleend op grond van de subsidieregeling Peuteropvang Noordoostpolder, 
die onlangs is vastgesteld (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-21394.html). Voor 
2020 is er voor € 621.227,88 aan subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie verleend. Het 
college heeft eerder al besloten dat deze subsidies uitgekeerd worden, ondanks dat de organisaties 
zich niet aan alle resultaatafspraken kunnen houden.  
 
Uitbetaling ouderbijdrage  
Door de kinderopvangorganisaties een inschatting gemaakt voor de verwachte eigen ouderbijdrage 
voor heel 2020. In totaal komt dit uit op €107.904,40. Wanneer we dit delen door 40 weken (dat zijn 
het aantal weken waar peuteropvang en vve contracten voor afgesloten worden), komen we uit op 
€2.697,61 per week. Uitgaande van de lockdown periode van 16 maart 2020 tot en met 8 mei 2020, 
dit zijn 7 weken, komt de totale ouderbijdrage in deze periode uit op € 18.883,27. 
 
Wanneer er geen compensatie uit het Rijk gaat komen voor de eigen ouderbijdrage, zijn er ook 
voldoende gemeentelijke middelen beschikbaar om dit te compenseren. Op budget P562 (Onderwijs 
Achterstanden Beleid) zit voldoende financiële ruimte.  
 
Vervolg 
Voor nu vragen wij om een bestuurlijk commitment om als gemeente garant te staan voor de 
compensatie van de eigen ouderbijdrage van de gesubsidieerde kinderopvang plekken. Het is nog 
onzeker of wij als gemeente hiervoor door het rijk gecompenseerd gaan worden of niet. Wanneer dit 
wel het geval is, zouden wij dit bedrag kunnen doorzetten naar de kinderopvang, die het op hun beurt 
doorzet naar de ouders. Wanneer we niet, of onvoldoende, gecompenseerd worden, zouden we 
vanuit eigen middelen de ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties kunnen uitbetalen.  
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