Factsheet noodopvang kinderen
Op zondag 15 maart maakte het kabinet bekend dat de scholen en kinderopvang tot en met
6 april gesloten zijn. Met uitzondering van noodopvang en 24-uurs opvang voor kinderen
van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
besluit vragen oproept. Wat betekent dit besluit voor uw als ouder(s)? We leggen het
hieronder zo goed mogelijk uit.
1. Noodopvang vitale beroepen
In Enkhuizen kunnen ouders die een vitaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun
kinderopvang en opvang op school. Een vitaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in
deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport
etc. Het volledige overzicht van de door het rijk aangewezen vitale beroepen vindt u op :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.
Opvang school of huidige kinderopvang organisatie
Uw wordt over de aanwezigheid van noodopvang geïnformeerd door uw huidige
kinderopvangorganisatie of schooldirectie van uw kind(eren). Zij beoordeelt volgens de gestelde
richtlijnen de noodzaak van de opvang.
Opvang zonder contract kinderopvang organisatie
Voor ouders met een vitaal beroep die normaal gesproken geen gebruik maken van een aanbod
bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie (en nu wel opvang nodig hebben), heeft de
gemeente afspraken gemaakt voor noodopvang.
Indien u en/of u partner in een vitaal beroep werkzaam is en u kunt de opvang van uw kinderen
niet binnen uw sociale netwerk organiseren, kunt u contact opnemen met de
kinderopvangorganisaties, die gevestigd zijn binnen onze gemeente. Dit zijn de volgende
organisaties:
Kinderopvang Berend Botje www.berendbotje.nl telefoonnummer 088-2337000
Kinderopvang Smallsteps www.smallsteps.nl telefoonnummer 0800 0091
De Peutertuin www.depeutertuin.nl telefoonnummer 0228-323027
2. Noodopvang sociaal medische indicatie (SMI)
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, heeft de gemeente afspraken
gemaakt met de kinderopvangorganisaties over kinderen waarvan de ouders een indicatie hebben
gekregen op grond van een sociaal medische indicatie. Hierover hebben wij de volgende richtlijnen
opgesteld:
Wél opvang volgens de eerder afgegeven SMI-indicatie.
 Indien beide ouders een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking
hebben;
 Indien er bij één ouder een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische
beperking is geconstateerd en de andere ouder valt onder de doelgroep vitale beroepen of
risicogroep;
 Indien er sprake is van een één ouder gezin waarbij er is geconstateerd dat er sprake is
van een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke of psychische beperking.



Indien er bij één ouder een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische
beperking is geconstateerd en de andere ouder werkzaam is als ZZP’er. Hierbij geldt dat
zodra de werkzaamheden van de werkende ouder door de opgelegde richtlijnen van de
RIVM niet meer mogelijk zijn de ingezette opvang vervalt.

Géén opvang tenzij kan worden aangetoond dat het niet mogelijk is dat er opvang kan worden
geboden binnen het sociaal netwerk.
 Indien er bij één ouder een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische
beperking is geconstateerd en de andere ouder volgt een (deeltijd) opleiding of is
werkzaam in dienst.
Let op ! De voortzetting geldt voor het huidige aantal geïndiceerde uren. Alleen in uitzonderlijke
situaties kunt u als ouder(s) een aanvraag indienen voor uitbreiding van het aantal geïndiceerde
uren. De kinderopvangorganisatie kan uw aanvraag voor opvang (gedeeltelijk) afwijzen mocht
deze capaciteit niet voor handen zijn.
3. Noodopvang met extra zorgondersteuning
Met de kinderopvangorganisatie Berend Botje die binnen de gemeente Enkhuizen de Peuter Plus
voorziening organiseert, hebben wij als gemeente afspraken gemaakt over de opvang in het geval
van dreigende escalatie en voor gezinnen waar de belasting door thuiszittende kinderen (met
jeugdhulp problematiek) echt te zwaar is. De jeugdhulporganisatie of het gebiedsteam waar het
kind en/of gezin onder behandeling of toezicht staat kunnen kinderen hiervoor aanmelden.
De desbetreffende kinderopvangorganisatie beoordeelt in samenspraak met de aanmeldende
organisatie of plaatsing binnen een reguliere groep mogelijk is. Indien dit het geval is en het kind
buiten de gemeente Enkhuizen woont, zal er contact worden opgenomen met een collega
kinderopvangorganisatie dichtbij het woonadres van het kind is.
4. 24 uurs noodopvang vitale beroepen
Het kan zo zijn dat u als ouder(s) in een vitaal beroep extra nachtdiensten moet draaien. Indien u
de opvang niet binnen uw sociale netwerk kunt organiseren, kunt u een beroep doen op de 24 uurs
opvang. Deze 24-uurs opvang is ook s ’nachts en in het weekend geopend. Om gebruik te maken
van de noodopvang hebben wij als gemeente afspraken gemaakt met onderstaande kinderopvang
organisaties.
Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) heeft met ingang van 23 maart jl. de locatie aan de
Maelsonstraat in Hoorn opengesteld voor 24-uurs noodopvang. Ouders kunnen zich aanmelden
voor de 24-uurs noodopvang via het aanmeldformulier op de website www.kinderopvanghoorn.nl.
De werkgever dient een verklaring te mailen naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl dat de 24-uurs
opvang noodzakelijk is voor de betreffende medewerker.
Naast SKH heeft ’t Herdertje haar locatie aan de Noorderdracht in Oosterblokker opengesteld als
ouders niet of in voldoende mate bij SKH terecht kunnen. Aanmelden kan via
planning@herdertje.nl of via telefoonnummer 0229-248745.
5. Gemeentelijk meldpunt noodopvang
De gemeente gaat er van uit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om opvang voor
kinderen van ouders met een vitaal beroep vorm te geven en dat dit ook het beste aansluit bij de
leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen op de professionaliteit en
verantwoordelijkheid van de scholen en kinderopvangorganisaties in deze. Kan dit niet (langer) of
zijn er acute problemen ? Meld dit dan bij het speciaal hiervoor ingerichte meldpunt.
Voor acute problemen vragen wij u uw probleem te melden via een mail aan: noodopvang@sedwf.nl
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6. Financiën
Het aanbod voor de noodopvang voor de aangewezen doelgroepen wordt zonder extra kosten
voor ouders aangeboden.
Het kabinet wil dat zorg, onderwijs, kinderopvang en andere essentiële sectoren tijdens deze
uitzonderlijke periode overeind blijven. Dit is in lijn met het pakket aan economische maatregelen
die het kabinet heeft genomen. Om onze samenleving ook financieel draaiende te houden, doen
het kabinet en de Belastingdienst daarom aan alle ouders met een contract bij een
kinderopvangorganisatie dringend het verzoek om de gehele factuur voor hun contracturen te
blijven betalen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders.
Compensatie eigen bijdrage
Het ministerie realiseert zich dat ouders zorgen hebben over de kosten die doorlopen. De
kinderopvangtoeslag wordt weliswaar doorbetaald maar ouders betalen ook nog een eigen
bijdrage. Daarom heeft het ministerie besloten de eigen bijdrage van ouders achteraf te
compenseren. De compensatie zal worden overgemaakt worden aan de
kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders
het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen
kinderopvangtoeslag overmaken aan de ouders.
Vragen en antwoorden
Heeft u als ouders behoefte aan meer informatie van de overheid? Op onderstaande websites
vindt u altijd de laatste informatie en antwoorden op veel gestelde vragen:






https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang
http://www.nieuwsszw.nl/coronavirus-kabinet-presenteert-pakket-nieuwe-maatregelen-voorbanen-en-economie/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/tijdelijkesluiting-kinderopvang-vanwege-coronavirus
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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