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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Doorbetalen van facturen:  

Onlangs werd het verzoek bij u neergelegd om de facturen, zoals u gewend bent, door te betalen. We zien dat 

de meerderheid van de ouders hier gehoor aan geeft en daarvoor willen wij onze dank uitspreken. 

Teruggave eigen bijdrage: 

Tevens hebben wij gecommuniceerd dat er een formulier in ontwikkeling is voor de teruggave van de 

ouderbijdrage en dat deze met u gedeeld zou worden door uw kinderopvangorganisatie. Helaas zijn wij hierbij 

afhankelijk van de overheid die de ontwikkeling hiervan voor haar rekening neemt. Dit formulier laat even op 

zich wachten, omdat ze ook aan het bekijken zijn of de regeling versimpeld kan worden waardoor we minder 

informatie onderling hoeven uit te wisselen voor de teruggave. Het enige wat we hier zeker in weten is dat de 

bijdrage vergoed gaat worden. Dit geldt ook voor de ouders die gebruik maken van de peuteropvang en niet in 

aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. De desbetreffende gemeenten nemen de vergoeding voor de 

ouderbijdrage van de niet-genoten peuteropvang voor hun rekening. Zodra wij meer nieuws hebben, wordt u 

weer geïnformeerd.  

Flexibele opvang: 

In verband met de regeling die door het rijk wordt aangeboden, hebben wij met de Brancheorganisatie 

Kinderopvang overlegd wat te doen met de flexibele opvang. 

Vanuit de brancheorganisatie en de overheid is het advies: betaal de factuur voor de kinderopvang door zoals u 

gewend bent.  

Voor flexibele opvang is dit uiteraard minder structureel. Wel merken we dat veel ouders de 

kinderopvangtoeslag aangevraagd hebben voor een gemiddeld aantal uren per maand.  U ontvangt vervolgens  

dus ook maandelijks de kinderopvangtoeslag.  

Kinderopvang Tamariki heeft besloten dat de flexibele opvang gefactureerd gaat worden. Wij gaan hiervoor 

voor elke ouder een berekening maken van het gemiddeld aantal uren flexibele opvang over de maanden 

januari en februari 2020. Voor deze gemiddelde uren zal u gefactureerd gaan worden. Dit betekent voor ons als 

organisatie dat we de vaste lasten en de lonen van de medewerkers kunnen blijven betalen, voor u als ouder 

betekent dit dat de kinderopvanglocaties straks weer open kunnen en uw plek behouden blijft als de 

maatregelen worden versoepeld en we alle kinderen weer mogen opvangen.  

Ook voor de contracten van flexibele opvang geldt uiteraard dat de eigen bijdrage volledig vergoed wordt.  

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn dan horen wij dit graag 

via info@tamariki.nl of door te bellen naar 0591-724410 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Fokkema 

Directeur Kinderopvang Tamariki 
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