Aan alle ouders die gebruik maken van peuteropvang en die GEEN kinderopvangtoeslag ontvangen
Schoonhoven, 20 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eerder hebben we je geïnformeerd dat door de coronacrisis de reguliere kinderopvang en dus ook de
peuteropvang gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van
ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties.
De afgelopen weken is er op landelijk niveau tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
de gemeenten overleg geweest om de eigen bijdrage, die ouders voor de peuteropvang aan de
kinderopvangorganisatie betalen als zij geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, te compenseren.
Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang als van beide ouders in een gezin
er één ouder een inkomen heeft. Voor deze eigen bijdrage ontvang je maandelijks van ons, Waardse
Kids Peuteropvang, een factuur.
De gemeente Krimpenerwaard heeft besloten dat de kinderopvangorganisaties de subsidie die zij
voor de peuteropvang van de gemeente ontvangen mogen gebruiken om de eigen bijdrage van
ouders te compenseren. Dit betekent dat de eigen bijdrage over de periode 16 maart tot en met 28
april in één keer door ons aan je overgemaakt wordt. Je ontvangt een creditfactuur. Als de
kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, wordt ook de eigen bijdrage over deze langere
periode vergoed.
Wat vragen wij van je?
Wij voeren tussen 18 en 22 mei de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen je om deze incasso niet
stop te zetten of te storneren, ook al maak je op dit moment geen gebruik van de peuteropvang. Er
zijn meerdere redenen dat we je vragen om de factuur tóch te betalen:
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.
2. Wij kunnen je plek in de peuteropvang behouden.
3. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer
oppakken en kan je kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.
Mocht je de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we je alsnog de factuur van maart en april te
betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we je met onze financiële administratie contact op te
nemen.
In het kort
• Als je de factuur van maart en april hebt betaald, dan krijg je jouw eigen bijdrage terug.
• Rond 29 mei wordt door Waardse Kids Peuteropvang je eigen bijdrage terugbetaald.
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk
ook altijd contact met ons opnemen via het centraal bureau, 0182-387474 of info@waardsekids.nl.
Je kunt ook de website van de overheid raadplegen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/ouders
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Tot slot willen wij je bedanken voor jullie steun en begrip in de afgelopen periode. Het is een
vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen
in Waardse Kids Kinderopvang
We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken en hopen jou en je kind binnen afzienbare
tijd in goede gezondheid weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Marja Katoen
Directeur/bestuurder
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