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Wat is er veranderd in het kader van de inkoop vanaf 2021?
In het inkooptraject 2021 en verder hebben we een nieuw product BSOplus toegevoegd. Dat is 
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar die niet binnen de reguliere opvang(voorwaarden) 
terecht kunnen vanwege een beperking en/of extra ondersteuningsbehoefte. Deze opvang is 
buitenschoolse opvang, aangevuld met zorg. Binnen BSOplus wordt door de gemeente de extra 
ondersteuningsbehoefte betaald, maar is er wel sprake van de reguliere ouderbijdrage voor kinderopvang 
die ook ouders van kinderen zonder ondersteuningsbehoefte betalen. Deze bijdrage kinderopvang komt 
in aanmerking voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Zoals bekend 
heeft Kwintes zich niet ingeschreven voor dagbesteding voor jeugdigen en ook niet voor het nieuwe 
product BSOplus.

In de eerste plaats begrijpen wij uw zorgen volkomen. Daarom heeft de Regio Gooi en Vechtstreek 
(RGV), die namens de gemeenten de inkoop verzorgt, in november contact gelegd met u om naar uw 
zorgen te luisteren. In dat gesprek is er tevens toegezegd dat door de RGV samen met de deelnemende 
gemeenten naar een passende oplossing gezocht wordt voor de ontstane situatie.
In deze brief leest u de stand van zaken over de voortzetting van de zorg die de kinderen ontvangen en 
op welke wijze de voorziening BSOplus vorm krijgt in de nabije toekomst.
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Op 7 november 2020 ontvingen wij uw brief, waarin u aangeeft als ouder(s) zich ernstig zorgen te maken 
over de begeleiding van uw kind. Aanleiding hiervoor zijn de signalen die u heeft ontvangen dat 
zorgaanbieder Kwintes met ingang van 1 januari 2021 zou stoppen met de voorziening BSOplus waar uw 
kind op dit moment gebruik van maakt.
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Tijdelijke oplossing
Achter de schermen zijn medewerkers van de RGV aan de slag gegaan met de zorgaanbieder Groei en 
Glunder die zich hierop wel heeft ingeschreven. Om de zorg voort te zetten voor kinderen die nu 
gebruikmaken van de BSOplus zijn wij in gesprek met Kwintes gegaan om te kijken naar een tussen 
oplossing. Dit heeft geleid tot het verlengen van de huidige voorziening voor een periode van 3 maanden, 
te weten tot 1 april 2021. Dit geeft de Regio meer tijd om te komen tot passende oplossingen voor uw 
kind.
In uw brief stelt u dat binnen het perceel dagbesteding de voorwaarde staat dat kinderen alleen met een 
leerplichtontheffing binnen deze zorg kunnen vallen. Het klopt dat deze voorwaarde er nu in staat. Wij 
zullen het komend jaar deze bepaling echter niet effectueren. Mede ook omdat bij sommige
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dagbestedingsvoorzieningen de hulpverlening buiten school valt en dus geen relatie heeft tot leerplicht. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit kenbaar gemaakt worden.

Het is ons zeer duidelijk geworden wat dit alles met zich mee brengt voor u als ouder(s) en uw kind. Wij 
willen de komende tijd deze voorziening vorm gaan geven en zullen hiervoor ook input bij u als ouders 
ophalen. Hierover zal begin volgend jaar gecommuniceerd worden.

Wij gaan er van uit dat deze brief u antwoorden geeft op (een deel van) uw vragen. Wij komen zo spoedig 
mogelijk terug op het vervolg hiervan. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met 
r.post@regiogv.nl

Met vriendelijke groet.
Mede namens de deelnemende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. 
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