
 

Gemert, 30 april 2020  

  

Betreft: Compensatieregeling kinderopvang.  

  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In onze brief van 24 april 2020 kondigden we reeds aan dat we u deze week verder zouden 

informeren omtrent de compensatieregeling. Inmiddels is duidelijk dat de kinderopvang en hiermee 

ook het peuterwerk gesloten blijft tot en met 10 mei 2020. Op onze locaties wordt tot die tijd alleen 

noodopvang geboden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep.  

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatie. 
Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden.  
Dit is nu deels rond. In deze brief lichten we de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u 
van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.  
 
U ontvangt geen kinderopvangtoeslag maar u maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling 
voor de kosten van peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). 
Maandelijks ontvangt u een factuur voor uw eigen bijdrage van Stichting GOO. 
 
Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode waarin de kinderopvang en het peuterwerk 
gesloten is. Uiterlijk eind juni maken wij dit bedrag aan u over naar het rekeningnummer dat bij ons 
bekend is.  
 
Wat vragen wij van u?  
Inmiddels is de incasso voor de maand mei in gang gezet. Wij vragen u om deze incasso niet stop te 
zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn 
meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen: 

1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen 
en de kwetsbare kinderen. 

2. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang of het peuterwerk behouden.  
3. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang op 11 mei weer open kan – de draad 

snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde 
medewerkers. 

 
Mocht u de incasso hebben stopgezet of de factuur nog niet hebben betaald dan verzoeken we u 
alsnog de facturen van maart, april en mei te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met 
ons contact op te nemen. postbus@stichtinggoo.nl, 088-0088560.  
 
Indien bij ons geen bankrekeningnummer van u bekend is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk 
door te geven, zodat wij in staat zijn de eigen bijdrage terug te storten. 
 
In het kort 
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 Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug.  

 Uiterlijk eind juni wordt door Stichting GOO uw eigen bijdrage terugbetaald. 

 Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren 
zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.  

 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de overheid. Als u nog vragen heeft, kunt 
u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via postbus@stichtinggoo.nl, 088-0088560. 
 
Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen 

periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft 

blijkt van vertrouwen in Stichting GOO. 

We wensen iedereen veel sterkte toe, we missen de kinderen heel erg en hopen uw kind vanaf 11 

mei in goede gezondheid weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Bestuur en directie van GOO 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
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