Franeker, 2 juni 2020.
Aan de ouders die gebruik maken van de kinderopvangvoorzieningen van Stichting
Kinderopvang Noardwest Fryslân
Met ingang van 8 juni gaan de scholen maar ook alle kinderopvang weer regulier open. De
kinderopvang was op 11 mei regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de
buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan.
De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang stopt per 8 juni. Dat betekent dat
ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben
doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum
uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders
deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets
te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de
Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding
die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen
gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen
naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten
verbonden.
Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. U
hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds
bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen.
Uitbetaling vergoeding
Voor de compensatie van de eigen bijdrage gedurende de periode dat de kinderopvang
(gedeeltelijk) gesloten was is door de Sociale Verzekeringsbank een speciale website in het
leven geroepen. Op deze website staat informatie over de uitbetaling van de vergoeding.
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang
Eigen bijdrage peuteropvang gemeente
Als u gebruik maakt van de peuteropvang in de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden en u
heeft géén kinderopvangtoeslag, dan ontvangt u een subsidie van deze gemeenten. De eigen
bijdrage die u naast deze subsidie betaald, wordt in de periode dat er geen peuteropvang

mogelijk was, door de gemeente vergoed. Dat de eigen bijdrage wordt vergoed is zeker, hoe
en wanneer dit plaatsvindt is op dit moment nog niet bekend. Wij hopen dat er op korte
termijn duidelijkheid hierover komt. Dit geldt niet voor de gemeente Harlingen. In de
gemeente Harlingen betalen ouders geen eigen bijdrage.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur
CBO en Kinderopvang Noardwest Fryslân

