
Onderwerp: vragen over compensatieregeling kosten opvang 

Beste ouder, 

Op 20 april hebben we u laten weten dat als u uw kind(eren) door de coronacrisis tijdelijk niet naar 
onze kinderopvang kunt brengen, maar wel onze rekening hiervoor heeft betaald, de overheid uw 
eigen bijdrage vergoedt. Inmiddels is duidelijk dat deze regeling geldt voor de gehele periode waarin 
de reguliere kinderopvang is gesloten. U krijgt dus het gehele bedrag dat u PIT heeft betaald voor de 
kinderopvang van 16 maart tot en met 28 april - of zoveel langer als de kinderopvang gesloten moet 
blijven - terug van de overheid. 
 
U krijgt dus uw eigen bijdrage terug, alleen is over de manier waarop dit bedrag aan u wordt 
uitgekeerd en wanneer dit gaat gebeuren, helaas nog steeds geen duidelijkheid. De 
staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Toeslagen en Douane en de 
belangenvertegenwoordigers van ouders in de kinderopvang en de kinderopvangorganisaties zijn 
hierover nog met elkaar in gesprek. Het aanvankelijke plan om de terugbetalingen aan de ouders via 
de kinderopvangorganisaties te laten verlopen, blijkt lastig uitvoerbaar. Daarom onderzoekt het 
kabinet nu of de overheid de ouders de compensatie rechtstreeks kan betalen. Ook daarbij zijn er 
uitdagingen op het gebied van wetgeving en praktische en vooral foutloze uitvoerbaarheid, maar alle 
betrokken partijen werken er hard aan om deze het hoofd te bieden. De verwachting is dat hierover 
binnenkort duidelijkheid komt. Zodra dit het geval is, laten we u dat weten.  
 
Als u voor uw peuter gebruikmaakt van onze peuterspeelgroep en hiervoor kinderopvangtoeslag 
krijgt, dan geldt de compensatieregeling van de overheid ook voor u. Ontvangt u een gemeentelijke 
subsidie, dan kunnen we u melden dat we druk in gesprek zijn met de gemeenten Alblasserdam, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de peuterspeelgroepen, 
maar hebben hiervoor allemaal een eigen subsidieregeling. Daarom zetten we ons in om per 
gemeente afspraken te maken over de mogelijkheid van terugbetaling van uw eigen bijdrage. We 
hopen u hierover op korte termijn meer te kunnen laten weten. 
 
In de tussentijd willen we u bedanken voor uw geduld en steun. Met u kijken we uit naar wat het 
kabinet op 21 april bekend gaat maken over de plannen voor de kinderopvang en het basisonderwijs 
na 28 april. We houden u op de hoogte! 
 
Hartelijke groeten, 

Patricia Visser 
Directeur bedrijfsvoering 
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