Beste ouder, beste gastouder,

Gisteravond heeft de overheid het besluit genomen om vanaf morgen alle scholen en
kinderopvang te sluiten. We willen jullie middels deze brief op de hoogte houden van wat dit
betekent voor de gastouderopvang voor zover nu bekend.

Kinderopvang
Vanaf morgen (woensdag 16 december) zal de nieuwe maatregel ingaan voor zowel
scholen als kinderopvang. De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel
open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de
opvang als minimaal één ouder een cruciaal beroep (zie bijlage) uitoefent of als hun
kinderen in een kwetsbare positie zitten. Deze maatregel zal van kracht blijven tot en met in
ieder geval zondag 17 januari.
Wat betekent dit concreet voor ouders en gastouders?
Dit betekent concreet dat gastouders hun werkzaamheden gewoon mogen door laten
lopen, maar dat ouders zonder cruciaal beroep wel dringend verzocht worden zelf de
opvang proberen te regelen. Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor ouders
die een contract hebben met de betreffende gastouder. Als er geen contract is dan kan er
geen gebruik worden gemaakt van opvang c.q. noodopvang.
Het onderscheid wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de
gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de
BSO-opvang. De afgekondigde maatregelen zijn bedoeld om de reis- en
contactbewegingen van voornamelijk de ouders te beperken en hebben niet te maken met
de besmettingsgraad bij de kinderen. De kinderopvang sluit dus niet vanwege de
besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol
bij de verspreiding van het coronavirus.

Facturatie
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang
en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U
hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te
behouden. Deze wordt doorbetaald.

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig
door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De
tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse
opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale
beroepen.
De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders
uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de
Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze
tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De
datum hiervoor is nog niet bekend.

Verdere vragen?
We doen ons uiterste best zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn voor vragen op ons
vaste telefoonnummer 077 – 354 23 45. Vragen kunnen uiteraard ook via de mail gesteld
worden; info@bambiniacasa.nl.
We hopen en rekenen wederom op jullie vertrouwen en begrip, zodat we voor iedereen aan
een goede gezondheid kunnen blijven werken.

Met hartelijke groet,

Anniek Houben-Wolbertus
Directeur Gastouderbureau Bambini a Casa

