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Harmonisatie
peuterspeelzalen en
kinderopvang in de
gemeente Druten
Wat is harmonisatie ?

Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er
verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2018 gaan
voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde
regels gelden. Dit wordt de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk genoemd.
De Nederlandse regering heeft zich met de harmonisatie het doel
gesteld om verschillen in kwaliteit en financiering tussen peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen en te zorgen voor een
betere afstemming met het onderwijs.
Een van de zaken die gaat veranderen is de financieringsstructuur.

Financiering

In de gemeente
Druten gaan de
peuterspeelzalen
harmoniseren.

Hoe is het nu geregeld?

Maar wat is dit nu
eigenlijk?

Op dit moment worden de peuterspeelzalen gesubsidieerd door de
gemeente. Ouders betalen een vaste maandelijkse bijdrage.

En wat voor
gevolgen heeft dit?

Wat is de nieuwe situatie ?

Hierover willen wij
u in deze folder
informeren.

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen voor de wet
kinderdagverblijven en hebben ouders die aan de voorwaarden van
de Belastingdienst voldoen, recht op kinderopvangtoeslag.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag gaan een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen, waarin de toeslag van
de gemeente al is verrekend.
Alle ouders ontvangen een contract, met daarin de prijs per uur, het
aantal uren dat hun kind naar de opvang gaat en het LRKP-nummer.
Deze gegevens zijn nodig om toeslag aan te kunnen vragen.

Gemeentelijke
kaders
per
1-1-2018
Overeenkomst
met
SPOM
Kinderopvang
De gemeente Druten heeft onderstaande kaders vastgesteld
voor het peuterwerk per 1 januari 2018:

.



Startleeftijd is 2 jaar voor zowel reguliere peuters als peuters
met een VVE-indicatie;



De gemeente draagt bij in de kosten voor maximaal 5 uur
peuterwerk per week;



De kosten van een derde dagdeel bedragen € 9,45 bruto per
uur voor niet-VVE peuters. Over dit bedrag kan tot een
maximum van € 7,45 per uur toeslag aangevraagd worden.

Wat moet ik als ouder doen?
De financiële veranderingen gaan niet automatisch. U zult zelf de kinderopvangtoeslag aan moeten vragen óf aan moeten geven dat u hier geen recht op
hebt.
Hiervoor kunt u de volgende stappen volgen:

De eerste stap is dat u moet weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.
Op de website van de belastingdienst kunt u dit zien.
Enkele belangrijke regels:


U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een
opleiding of inburgeringscursus.



U betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang

Kijk voor alle voorwaarden op de website www.toeslagen.nl

WEL recht op kinderopvangtoeslag

Wanneer u recht heeft op
kinderopvangtoeslag, dan kunt u
deze zelf bij de belastingdienst
aanvragen. Log met uw Digid in op
www.toeslagen.nl. Hier kunt u de
toeslag aanvragen.

Houd hiervoor uw overeenkomst bij de hand. Hierop staan alle gegevens van
SPOM Kinderopvang die u door moet geven aan de Belastingdienst.
Let op : bij opvangsoort dient u dagopvang aan te geven.
Het is belangrijk dat u de toeslag 6 weken voordat de opvang begint aanvraagt,
zodat deze tijdig wordt betaald. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag
altijd in de maand voorafgaand uit. Vraagt u tussen 1 en 15 november 2017
kinderopvangtoeslag aan, dan krijgt u de toeslag voor januari 2018 waarschijnlijk
eind december 2017.
Als u de toeslag vóór 15 november 2017 heeft aangevraagd, ziet u vanaf 9
december in Mijn toeslagen op toeslagen.nl hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt
vanaf januari 2018.
Aangezien het proces van omvorming nog in volle gang is kan het zijn dat het niet
in alle gevallen lukt om de kinderopvangtoeslag tijdig aan te vragen. Wij wijzen u
op de mogelijkheid dat Kinderopvangtoeslag met beperkte terugwerkende kracht
kan worden aangevraagd. Kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2018 kan
aangevraagd worden tot en met 30 april 2018.

GEEN recht op kinderopvangtoeslag
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van
een tegemoetkoming van de gemeente.
Hiervoor dient u een aantal gegevens aan
te leveren.
In het contract dat u van onze afdeling klantrelaties ontvangt staat vermeld welke
inkomensspecificaties mee gestuurd dienen te worden.
Het contract en de inkomensspecificaties dient u vóór 21 november 2017 aan te leveren bij onze afdeling klantrelaties die de aanvraag verder afhandelt.
Vervolgens ontvangt u in december 2017 de factuur voor januari 2018. Hierop is de
bijdrage van de gemeente verrekend. U krijgt dus een factuur voor het bedrag dat u
na aftrek van de gemeentelijke bijdrage dient te betalen.

Extra dagdelen en VVE-indicatie

Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft komt hij of zij
ervoor in aanmerking om gratis twee extra dagdelen
naar de peuterspeelzaal te komen. Ook wanneer u recht
heeft op kinderopvangtoeslag.

Wat is een VVEindicatie?
Soms heeft een kind
extra ondersteuning
nodig om goed
voorbereid aan de
basisschool te beginnen. In dat geval
kan het consultatiebureau een indicatie
afgeven voor Voor–
en Vroegschoolse
Educatie.
Oftewel, een
VVE-indicatie.

Bij ouders die onder de toeslagregeling van de
Belastingdienst vallen worden het eerste en tweede
dagdeel tegen het reguliere uurtarief in rekening gebracht. Vervolgens kunnen deze ouders een toeslag
aanvragen bij de Belastingdienst.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
betalen het eerste en tweede dagdeel volgens de
gemeentelijke toeslagregeling.
De twee extra dagdelen, het derde en vierde dagdeel,
worden niet bij de ouders in rekening gebracht, maar
worden volledig door de gemeente gefinancierd.
Over het derde en vierde dagdeel kan dan ook geen
toeslag aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang ;
werkende ouders

Als beide ouders werken en/of studeren, komen ze in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval geldt onderstaand tarief. Bij dit tarief is geen rekening gehouden
met kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Deze kinderopvangtoeslag (voor ieder
gezin anders) kunt u dus nog van de maandelijkse kosten aftrekken.
Uurtarief

2 dagdelen van 2,5 uur

€ 7,45

Aantal
Aantal
weken maanden
per jaar
40

12

Uren per
maand

Maandtarief
2 dagdelen
per week

16,67

€ 124,17

Rekenvoorbeeld werkende ouders
Een gezin dat 2 dagdelen afneemt en een gezamenlijk inkomen van € 40.000 heeft,
betaalt € 124,17 aan SPOM en krijgt € 101,00 toeslag van de belastingdienst
(proefberekening 2017, toeslagen.nl)
Gezamenlijk inkomen

Netto eigen bijdrage per maand
voor 2 dagdelen van 2,5 uur

€0

€ 25.000

€ 11,17

€ 25.000

€ 40.000

€ 23,17

€ 40.000

€ 60.000

€ 40,17

€ 60.000

€ 85.000

€ 63,17



Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaal je het bedrag in de laatste kolom
voor 2 dagdelen (5 uur) opvang per week na aftrek van de toeslag van de belastingdienst.



De facturatie is een jaarbedrag dat wij verdelen over 12 gelijke termijnen. Dit is
gelijk aan de toeslag van de belastingdienst die je ook iedere maand ontvangt. Je
ontvangt dus ook een factuur in de zomermaanden.

Peuterspeelzaal volgens de gemeentelijke toeslagregeling
Indien ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt een
eigen bijdrage die past bij hun inkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen
moeten inkomensspecificaties overlegd worden aan onze afdeling klantrelaties.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt de ouderbijdrage berekend
aan de hand van onderstaande tabel, gebaseerd op de VNG Adviestabel 2018.
Gezamenlijk inkomen gezin
in 2018

Eigen bijdrage per maand
2 dagdelen van 2,5 uur

€0

€ 18.849

€ 7,50

€ 18.850

€ 28.981

€ 8,34

€ 28.982

€ 39.880

€ 15,84

€ 39.881

€ 54.242

€ 24,67

€ 54.243

€ 77.970

€ 42,84

€ 77.971

€ 108.044

€ 72,35

€ 108.045

en hoger

€ 82,85



Dit bedrag betaal je voor 2 dagdelen (5 uur) opvang per week als je geen recht
hebt op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.



De facturatie is een jaarbedrag dat wij verdelen over 12 gelijke termijnen. Je ontvangt dus ook een factuur in de zomermaanden.



Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin dat tegelijkertijd de speelzaal bezoekt
wordt het tarief voor 2e kind e.v. gehanteerd uit de VNG Adviestabel 2018.
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Vragen of meer weten?
Voor vragen over de
ontwikkeling van uw
kind kunt u terecht bij
de medewerkers op
locatie.
Voor vragen over uw
contract of wijzigingen
daarin, neemt u contact
op met de afdeling
klantrelaties.

E: klantrelaties@stichtingspom.nl
I: www.spommaasenwaal.nl
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