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Informatie Kidscasa Kinderopvang 

U heeft GEEN recht op kinderopvangtoeslag 
 

De gemeente betaalt mee  
Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde 

peuterplaats. De gemeente Noordenveld zorgt dan voor een subsidie in de kosten van  de peuterspeelgroep van 

maximaal twee dagdelen (5.5 uur) per week, 41 weken per jaar.  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van 

uw gezinsinkomen.  Dit houdt in dat u, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, recht heeft op een bijdrage in 

de kosten van minimaal 33% tot wel 94 %.   
 

Wat moet ik regelen? 
U levert de volgende formulieren bij ons in: 

 Het nieuwe inschrijfformulier voor de peuterspeelgroep van uw keuze 

 Een inkomensverklaring (voorheen IB-60)  

U ontvangt dan van ons een nieuwe overeenkomst voor de plaatsing op de peuterspeelgroep. De gemeente 

Noordenveld betaalt de subsidie rechtstreeks aan ons, zodat u maandelijks alleen nog maar de ouderbijdrage 

hoeft te betalen. Dit kunt u ook terugzien op uw factuur. 
 

Inkomensverklaring (voorheen IB-60) 

Een inkomensverklaring is in feite bedoeld om andere (overheids-)instanties, die geen inzage hebben in de in-

komensgegevens van burgers, te informeren.  De inkomensverklaring moet worden aangevraagd voor de ouder 

die geen inkomen heeft, maar deze moet wel, eventueel via de partner, een aangifte hebben ingediend. Indien u 

geen aangifte heeft gedaan en daarom geen inkomensverklaring kunt ontvangen, kunt u overwegen alsnog aan-

gifte te doen om deze te verkrijgen.  

De inkomensverklaring van uzelf, en (indien van toepassing) van uw toeslagpartner vraagt u gratis aan via de 

belastingtelefoon 0800-0543.  
 

Dagdelen in de schoolweken  
Alle peuterspeelgroepen zijn minimaal 2 dagdelen (5.5 uur) geopend in de schoolweken (41 weken per jaar). 

Een dagdeel is een ochtend of een middag.  Door de harmonisatie kunnen de mogelijkheden en exacte ope-

ningstijden per locatie anders zijn. De kosten van de peuterspeelgroep verdelen we over 12 maanden zodat uw 

ouderbijdrage zo laag mogelijk is iedere maand.   
 

Nieuwe mogelijkheden voor werkende ouders  
In de nabije toekomst kunnen de openingstijden worden verruimd om beter aan te sluiten op de begin– en eind-

tijden van de basisschool. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen over deze extra uren ook 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor de ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplaats bete-

kent dit, dat als u hier ook gebruik van wilt maken, u deze extra uren zelf moeten bekostigen. Dit komt doordat 

de gemeente bijdraagt tot maximaal 5,5 uur per week. In de schoolvakanties is er nu géén peuterspeelgroep 

maar als veel (werkende) ouders daar behoefte aan hebben, kunnen we dit ook mogelijk maken. 

GEEN 

Kinderopvang-

toeslag 



Toelichting 
 € 7,18 is het maximale uurtarief voor de berekening van de toeslag en gemeentelijke subsidie van 

een voorschoolse voorziening in 2017. Het tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld 
 Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.  Wij maken graag voor uw situatie 

en locatie een berekening op maat. Bel: 050-5020244 of e-mail: info@kidscasa.nl  
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Rekenvoorbeelden peuterspeelgroepen  
gemeentelijke subsidie 
 
 
 

 

  

 

Rekenvoorbeelden 

gemeentelijke  

subsidie 

Voorbeeld 1 

Twee-oudergezin 

Eén van de ouders werkt 

Komen in aanmerking voor een  

bijdrage van de gemeente 

 

Inkomen vader € 35.000 

Inkomen moeder € 0,- 

 

2 dagdelen  

8.30 uur– 11.15 uur 

41 weken per jaar 

 

 

= 5.5 uur per week 

= 41 weken per jaar 

=  225.5 uur per jaar (5.5 x 41) 

=  18.79 uur per maand (225.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 18.79 uur x € 7,95 = 

 

€ 149,38 

 

De ouders krijgen per maand, op basis 

van hun verzamelinkomen, 86,8% van 

de kosten vergoed over een uurtarief 

van € 7,18* = 

 

  € 117.10 - 

 ___________________ 

 

De ouders betalen per maand  

voor 2 dagdelen  

 

  € 32,28 

Voorbeeld 2 

Twee-oudergezin 

Eén van de ouders werkt 

Komen in aanmerking voor een  

bijdrage van de gemeente 

 

Inkomen vader € 0,- 

Inkomen moeder € 22.250,- 

 

2 dagdelen  

8.30 uur– 11.15 uur 

41 weken per jaar 

 

 

= 5.5 uur per week 

= 41 weken per jaar 

=  225.5 uur per jaar (5.5 x 41) 

=  18.79 uur per maand (225.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 18.79 uur x € 7,95 = 

 

€ 149,38 

 

De ouders krijgen per maand, op basis 

van hun verzamelinkomen, 94,0% van 

de kosten vergoed over een uurtarief 

van € 7,18* = 

 

  € 126,82 -  

 ___________________ 

 

De ouders betalen per maand  

voor 2 dagdelen  

 

  € 22,56 

   

Voorbeeld 3 

Twee-oudergezin 

Ouders werken of studeren niet en  

ontvangen kwijtschelding van de  

gemeentelijke belastingen 

  

Inkomensgegevens zijn nu niet van 

toepassing 

 

 

2 dagdelen  

8.30 uur– 11.15 uur 

41 weken per jaar 

 

= 5.5 uur per week 

= 41 weken per jaar 

=  225.5 uur per jaar (5.5 x 41) 

=  18.79 uur per maand (225.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 18.79 uur x € 7,95 = 

 

€ 149,38 

 

De ouders krijgen alle kosten vergoed 

door de gemeente Noordenveld.  

 

 

  

  €   149,38- 

 ___________________ 

 

Ze betalen per maand voor 2 dagdelen  

 

   

€ 0.- 


