Richtlijn uitbetalen kinderopvangorganisaties voor geleverde noodopvang
Het kabinet heeft toegezegd gemeenten voor de kosten van (24 uurs) noodopvang te compenseren, voor zover
deze niet binnen de bestaande kaders van scholen of kinderopvanglocatie konden of kunnen worden
uitgevoerd. Afwegingen daarbij zijn de wens voor een administratief lichte procedure (denk aan bijvoorbeeld
een decentrale uitkering) versus de wens voor een eerlijke verdeling tussen gemeenten. Voor de extra kosten
noodopvang is € 23 miljoen macro door het kabinet gereserveerd. Dit betreft zowel de noodopvang in reguliere
openingstijden als de nacht- en weekendopvang. In de brief van BZK aan de Kamer is op pagina 6 uitsluitsel
gegeven over de hoogte en het beschikbaar stellen aan gemeenten van € 23 miljoen. Officiële bekendmaking
komt in de septembercirculaire.
De fondsbeheerders (Financiën en BZK) zijn met SZW akkoord om de middelen via een decentrale uitkering uit
te keren, waarbij iedere gemeente een vast bedrag van € 10.000 ontvangt. De resterende middelen worden
verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal jeugdigen van 0 tot 12 jaar in deze gemeenten. BZK zal in
de septembercirculaire over de verdeling over de gemeenten communiceren (bedragen per gemeente).
De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen opvangorganisaties en scholen voor gemaakte
kosten van noodopvang te compenseren. Er zijn geen verdere specifieke bestedingsvoorwaarden.
Signalen uit de brancheorganisaties leveren zorgen op, kinderopvangorganisaties die financieel in de problemen
dreigen te komen omdat de uitbetaling van hun extra inzet en middelen die zij daarvoor hebben gebruikt nu
(nog) niet worden uitbetaald, terwijl het werk en de dienst wel in de afgelopen periode zijn geleverd.
Uitzondering daarop zijn de organisaties die noodopvang hebben verzorgd zonder overleg met de coördinator
noodopvang van de gemeente. Hierin is het raadzaam om in overleg alsnog vast te stellen wat de noodzaak van
opvang is geweest en een besluit te nemen of de gemaakte kosten onder deze regeling kosten noodopvang
vallen, in alle redelijkheid.

Mogelijke opties voor de gemeente om de gemaakte kosten noodopvang aan de kinderopvang nu uit te keren
en op welke wijze:
De extra inzet1 van kinderopvangorganisaties in de periode van maart t/m 7 juni kunnen worden gefactureerd
bij de gemeente. Dat geldt ook voor de avond-/nacht-/weekendopvang in de periode van 8 juni tot 1 juli. De
procedure hiervoor is de daadwerkelijke gemaakte kosten in factuur in te dienen bij de gemeente. Iedere
gemeente kent een eigen afhandelingsprocedure voor het uitbetalen van facturen. Gemeente heeft zelf
beslisbevoegdheid over de wijze en het moment van uitbetalen.
Vanuit het oogpunt van de VNG zijn er 2 scenario’s te bedenken:
1. Direct uitbetalen op basis van factuur
2. Wachten op uitbetaling van het Rijk

1

Voor de nacht- en weekendopvang geldt ook dat gemeenten de verantwoordelijkheid daarvoor gekregen hebben. Aangezien die kosten per definitie extra inzet zijn, kunnen ook die

kosten gefactureerd worden bij gemeenten.
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Ad.1.
De kinderopvangorganisaties kunnen hun organisatie draaiende houden en hoeven niet hun eigen middelen in
te zetten. Gemeenten krijgen in kaart welke kosten zij maken in verhouding tot de uitbetaling van het Rijk.
Ad.2.
De gemeente wacht op uitbetaling van het Rijk. Kinderopvangorganisaties hebben de kosten al gemaakt (denk
aan bijvoorbeeld personeelskosten, aanschaf middelen, extra kosten maaltijden) en het kan ervoor zorgen dat
er geen financiele middelen meer zijn om de organisatie draaiende te houden. Het wegvallen van
opvangorganisaties is niet wenselijk.
Advies VNG: om in alle redelijkheid over te gaan tot betaling op basis van facturatie.

Welke tarieven zijn afgesproken en welke (meer)kosten zijn er gemaakt
Wij gaan ervan uit dat vooraf is afgesproken welke kosten vergoed gaan worden, en zo nodig tegen welk tarief.
In de compensatieafspraken met het Rijk wordt ook geen limitatieve lijst gegeven, maar wordt alleen gesproken
over de gemaakte kosten. Dat is een breed begrip. Dit zal naar redelijkheid ingevuld moeten worden. Facturen
zullen moeten worden beoordeeld naar de daadwerkelijk gemaakte kosten. Denk aan:
•
•
•
•

Personeelskosten: de inhuur van een extra kracht
Nachtopvang: extra kosten aanschaf bedjes
Avond-, nacht-, weekendopvang: bijvoorbeeld verzekering aanpassen
Maaltijdkosten: middag- en avondeten
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