Ouderbijdrage peuteraanbod subsidieregeling - gemeente Venlo - 2020
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling van de
gemeente. In dit geval betaalt u een - door de gemeente vastgestelde - ouderbijdrage. Deze is gekoppeld aan uw
gezinsinkomen.
Wanneer u peuteraanbod volgens de subsidieregeling afneemt, betaalt u per maand voor twee dagdelen per week de
onderstaande eigen ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is inclusief luiers, fruit, drinken en lunch (’s ochtends) of
tussendoortjes (’s middags).
Jaarinkomen conform recente
inkomensverklaring

Aantal weken
per jaar

Aantal
maanden
facturatie

maandtarief
2 dagdelen
per week
1e kind

maandtarief
2 dagdelen
per week
2e kind*

0 t/m 19.890

40

10

€ 10,56

€ 10,56

19.891 t/m 30.581

40

10

€ 13,12

€ 11,20

30.582 t/m 42.082

40

10

€ 27,84

€ 14,08

42.083 t/m 57.238

40

10

€ 43,52

€ 14,40

57.239 t/m 82.276

40

10

€ 75,52

€ 21,12

82.277 t/m 114.011

40

10

€ 128,64

€ 32,96

114.012 en hoger

40

10

€ 173,12

€ 61,76

Weergave in euro’s (€)

*Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin dat tegelijkertijd het peuteraanbod bezoekt, gelden andere bedragen.
Facturatie
De facturering wordt gespreid over tien maanden per jaar. Dat wil zeggen dat u van september tot met juni in tien
gelijke delen betaalt. In juli en augustus factureren wij u niet. Spring stuurt de factuur, bij voorkeur digitaal, in de
maand voorafgaand aan de plaatsing.
VVE-indicatie
In sommige gevallen krijgen kinderen waarvan de ontwikkeling extra aandacht nodig heeft, een VVE-indicatie. Deze
wordt afgegeven door het consultatiebureau en heeft als doel het verminderen of voorkomen van taal- en
ontwikkelingsachterstanden. Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan kan uw kind een extra 3e en 4e dagdeel naar het
peuteraanbod komen (bovenop het 1e en 2e reguliere dagdeel). De kosten voor deze extra dagdelen worden geheel
gesubsidieerd door de gemeente.
Extra dagdeel
Als u bovenop het reguliere peuteraanbod nog extra opvang wenst, kunt u bij ons kinderdagverblijf terecht. Soms is
het ook mogelijk om een extra dagdeel peuteraanbod af te nemen, zodat uw kind in zijn of haar vertrouwde
omgeving opgevangen wordt. In dat geval wordt het kinderopvangtarief voor 40 weken halve dagopvang gerekend
(€ 9,80 per uur). Maakt u voor het 1e en 2e dagdeel gebruik van de subsidieregeling, dan heeft u geen recht op een
tegemoetkoming in deze kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice.

