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ADVIES

1.

Besluiten om de kosten te vergoeden van de eigen bijdrage door ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag
voor peuteropvang, voorschoolse educatie en SMI tijdens de verplichte (gedeeltelijke) sluiting van de
kinderopvang van 16 maart tot 8 juni 2020;

2.

Het bedrag ter hoogte van € 10.000,97 uit te betalen aan de kinderopvangorganisaties, vooruitlopend op de
ontvangst van de hiervoor aan gemeenten beschikbaar gestelde middelen bij de septembercirculaire 2020;
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Samenvatting
Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot 8 juni 2020
(gedeeltelijk) gesloten geweest. De Rijksoverheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening
van de kinderopvang toch wilden betalen, ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.
Dit gold ook voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag waarvan het kind gebruik maakt van de
gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteropvang en sociaal medische indicatie. Daarbij is
gecommuniceerd dat deze ouders een vergoeding krijgen vanuit de gemeente voor het betalen van de
eigen bijdrage in deze periode. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag hebben deze vergoeding
onlangs al ontvangen via de Sociale Verzekeringsbank. In Venray hebben ouders de eigen bijdrage
recentelijk teruggekregen via de kinderopvangorganisaties.
Voor het vergoeden van de kosten ontvangt de gemeente een extra bijdrage via de decentralisatie
uitkering Voorschoolse voorziening Peuters.

Beoogd resultaat
Compensatie van ouders voor de kosten van kinderopvang gedurende de corona sluiting.

Argumenten
1.1 Gemeenten hebben de opdracht om deze kosten te compenseren.
Dit volgt uit de kamerbrief d.d. 28 mei 2020 inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden.
We ontvangen hiervoor middelen van het Rijk via de landelijke compensatieregeling. Deze zijn voldoende
om de gemaakte kosten te kunnen vergoeden.
2.1 De kosten zijn al door kinderopvangorganisaties gemaakt.
De kinderopvangorganisaties hebben de eigen bijdragen recentelijk terugbetaald aan ouders, en de
kosten hiervan gefactureerd aan de gemeente. De VNG raadt gemeenten daarom aan om alvast over te
gaan tot uitbetaling op basis van ingediende facturen, vooruitlopend op de ontvangst van deze middelen
bij de septembercirculaire.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Ouders zijn geïnformeerd over de terugbetaling van de ouderbijdragen door hun eigen
kinderopvangorganisatie.

Financiële gevolgen
Voor het vergoeden van de eigen bijdrage aan ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag ontvangt de
gemeente een extra bijdrage via de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening Peuters. Voor
Venray betreft dit een toevoeging van € 21.000. Het bedrag dat we totaal aan vergoedingen voor eigen
bijdrage moeten betalen bedraagt € 10.000,94. Dit bedrag wordt bij de verwerking van de
septembercirculaire toegevoegd aan het budget peuterspeelzaalwerk. Vooruitlopend hierop worden de
betalingen voldaan uit ditzelfde budget.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.
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Rechtmatigheid
Alleen de kinderopvangorganisaties die subsidie toegekend hebben gekregen van de gemeente voor
peuteropvang en/of voorschools educatie, of die kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie
bieden komen in aanmerking van vergoeding van de kosten voor de eigen bijdrage. Alleen de werkelijk
door ouders betaalde eigen bijdragen worden uitgekeerd aan de kinderopvangorganisaties aan de hand
van een betalingsbewijs.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
N.v.t.

Naslagwerk
N.v.t.

