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Zie voor nota: vervolgvel 7-12-2020/Voorstel BSOplus

In de nieuwe inkoop hebben we een nieuw product BSOplus toegevoegd. Dat is buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar die niet op een reguliere opvang terecht kunnen vanwege een 
beperking en/of extra ondersteuningsbehoefte. Voor dagbesteding en het nieuwe product BSOplus 
heeft Kwintes zich niet ingeschreven. Mede hierdoor zal deze zorg voor een beperkt aantal kinderen 
niet in deze vorm worden voortgezet. Daarom hebben we recentelijk met Kwintes aparte afspraken 
gemaakt om de zorg voor te zetten voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan worden benut 
om samen met de regio en de betreffende ouders te zoeken naar structurele oplossingen.

De regio Gooi en Vechtstreek stuurt namens de gemeenten in de regio een antwoordbrief aan deze 
ouders.

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Aanleiding
Op 7 november heeft mevrouw Blijstra, namens een aantal ouders een mail gestuurd aan de raad met 
als doel de raad te informeren over de ontstane situatie als gevolg van het nieuwe inkoopbeleid 
rondom de dagbesteding en de BSOplus voorziening van de zorgaanbieder Kwintes. 
Genoemde brief werd aan alle gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek verstuurd ter 
informatie. De groep ouders maakt zich grote zorgen over de continuïteit van zorg aan hun kinderen 
die gebruikmaken van de BSOplus voorziening.

Bijlagen
1. Brief van de bezorgde ouders.
2. Antwoordbrief namens alle gemeenten in de regio.
3. Drie brieven van Kwintes aan de ouders ter informatie.


