Westland, 1-4-2020
Betreft: Sluiting kinderopvang verlengd tot en met 28 april

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteravond maakte het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen eruit gaan zien na
volgende week maandag, 6 april. Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van
kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent
dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan kinderen van
ouders werkzaam in de cruciale beroepen.
Verlenging compensatieregeling
Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de
compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder
geval 28 april.
Op 20 maart hebben BMK, BK en BOinK een compensatieregeling afgesproken met het
ministerie van SZW. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk
niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald,
worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt
voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en
cruciaal werk verrichten. Om ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten,
betalen kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief
ligt.
De compensatieregeling in het kort
Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang
gedurende de sluitingsperiode volledig vergoed.
 De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven
die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)).


Okidoki betaalt het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt.

Op dit moment wordt door het ministerie gekeken hoe deze compensatie regeling wordt
uitgevoerd. Zodra er duidelijkheid is krijgt u hierover bericht.

Wij willen u vragen uw kind(eren) weer af te melden via Konnect wanneer u geen gebruik
maakt van de noodopvang. Het kan zijn wanneer u dat vandaag of morgen doet het
systeem langzaam of tijdelijk niet werkt wegens overbelasting. Wilt u het dan later
nogmaals proberen?
U kunt uw vragen stellen bij voorkeur via de info@okidoki-kdv.nl mail en telefonisch
tussen 8.00u-17.00u op het hoofdkantoor 0174-441510. Tevens kunt u via de locatie
contact opnemen met de leidinggevende van de locatie. Vragen over planning graag zo
veel mogelijk via de mail: planning@okidoki-kdv.nl
Wij wensen u en uw gezin alle goeds in deze heftige tijden waarin u als ouder enorm
belast wordt. Werk gecombineerd met de dagelijkse zorg en onderwijs voor uw
kind(eren) is een zware taak. Sterkte in deze tijd.

Met vriendelijke groet,
Margreet van der Poll en Lisa ‘s-Gravendijk
Directie Kinderopvang Okidoki
info@okidoki-kdv.nl

