
 
 

Ouderbijdrage peuteraanbod subsidieregeling - gemeente Venray - 2022 
 

Wanneer je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kun je gebruikmaken van de subsidieregeling van de 

gemeente. In dit geval betaal je een - door de gemeente vastgestelde - ouderbijdrage. Deze is gekoppeld aan jouw 

gezinsinkomen. 

Wanneer je peuteraanbod volgens de subsidieregeling afneemt, betaal je per maand voor twee dagdelen per week de 

onderstaande eigen ouderbijdrage (op basis van 8 uur per 2 dagdelen). Deze ouderbijdrage is inclusief luiers, fruit, 

drinken en lunch (’s ochtends) of tussendoortjes (’s middags). 

Jaarinkomen conform recente 
inkomensverklaring 
 
Weergave in euro’s (€) 

Aantal weken 
per jaar 

Aantal maanden 
facturatie 

maandtarief 
2 dagdelen per 
week 
1e kind 

maandtarief 
2 dagdelen per 
week 
2e kind* 

0 t/m 20.584 40 12 € 32,80 € 32,80 

20.585 t/m 31.648 40 12 € 35,20 € 33,60 

31.649 t/m 43.550 40 12 € 48,26 € 36,00 

43.551 t/m 59.235 40 12 € 62,14 € 36,26 

59.236 t/m 85.146 40 12 € 90,40 € 42,40 

85.147 t/m 117.989 40 12 € 136,80 € 52,80 

117.990 en hoger 40 12 € 174,14 € 77,86 

*Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin dat tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoekt, gelden andere bedragen. 

 

Facturatie 

De facturering wordt gespreid over 12 maanden per jaar. Dat wil zeggen dat je iedere maand hetzelfde bedrag betaalt. 

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 je kind een VVE-indicatie? Dan kan jouw kind een extra 3e en 4e dagdeel naar de 

peuterspeelzaal komen (bovenop het 1e en 2e reguliere dagdeel). De kosten voor deze extra twee dagdelen worden 

geheel gesubsidieerd door de gemeente. 


