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Onderwerp: Verlenging compensatieregeling ouderbijdrage kinderopvang tijdens corona 
 
Voorgesteld besluit 
1. De garantstelling voor de compensatie van de eigen ouderbijdrage van de gesubsidieerde 
kinderopvangplekken verlengen tot 11 mei 2020;  
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Van 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 was de kinderopvang gesloten vanwege de coronamaatregelen. 
Ouders konden hierdoor geen gebruik maken van de gesubsidieerde opvangplekken (voor 
voorschoolse educatie en peuteropvang). Vrijwel alle ouders hebben in deze periode hun 
inkomensafhankelijke bijdrage doorbetaald aan de kinderopvangorganisatie. 
  
Op 14 april heeft het college een positief besluit genomen over de garantstelling voor de compensatie 
van de eigen ouderbijdrage van de gesubsidieerde kinderopvangplekken (zie bijlage 1). Deze 
garantstelling was vastgesteld tot uiterlijk 28 april 2020. Dit voorstel voorziet in een verlenging van 
deze garantstelling tot 11 mei 2020. 
 
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 kinderopvang was tot 11 mei 2020 gesloten 

Door de verlenging van de coronamaatregelen duurde de sluiting van de kinderopvang langer dan van 
te voren was verwacht. De compensatieregeling van de ouderbijdrage was namelijk vastgesteld tot 28 
april 2020.  
Op 11 mei 2020 mochten kinderopvangorganisaties de deuren weer openen. Dit betekent dat ouders 
weer volledig gebruik kunnen maken van de gesubsidieerde opvangplekken en daarvoor zoals 
gebruikelijk de eigen ouderbijdrage betalen.  
 
1.2 Er is budget beschikbaar 

Voor het verlenen van de compensatie aan de ouders zal naar verwachting budget beschikbaar 
komen vanuit de rijksoverheid. Wanneer we niet, of onvoldoende, gecompenseerd worden, kunnen 
we vanuit eigen middelen de ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties voldoen. In het eerste 
voorstel zijn we in de berekening voor de beschikbare middelen al uitgegaan van een sluiting van de 
kinderopvang tot 11 mei 2020. Het in het collegevoorstel van 14 april 2020 genoemde benodigde 
bedrag van € 20.000 blijft hierdoor ongewijzigd. 
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Planning/Uitvoering 
De kinderopvangorganisaties informeren over het besluit van het college. En met hen de 
vervolgstappen wat betreft uitbetaling bespreken. 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1: Collegevoorstel Compensatieregeling ouderbijdrage subsidieplekken kinderopvang 

tijdens Corona (zaaknummer: 017171405) 


