INFO EN TARIEVEN PEUTERWERK
EN VVE IN DE GEMEENTE LINGEWAARD
2019

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag
De overheid heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd om hogere kosten (door de Wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) te compenseren: het maximale uurtarief waarover
kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd is verhoogd en de inkomenstabellen zijn
aangepast. Het uurtarief voor peuterwerk met kinderopvangtoeslag bij Skar is in 2019 € 8,19.
Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen of u in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag. Is dat het geval? Geef dan het nieuwe uurtarief door aan de
Belastingdienst, zodat u in januari direct het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt.

Peuterwerk met gemeentelijke subsidie
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft uw kind recht op gesubsidieerd
peuterwerk. Het peuterwerk bij Skar in Lingewaard bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur voor 40
weken. In de bijlage vindt u de nieuwe inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? En heeft u geen recht op
kinderopvangtoeslag? Dan mag uw kind 12 uur per week komen. U betaalt een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage, zie bijlage. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag
krijgen geen dagdelen van de gemeente. De gemeente betaalt voor alle peuters met een
VVE-indicatie aan Kinderopvang Skar een bedrag waarmee onze medewerkers de kinderen
extra ondersteuning geven.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Onze medewerkers van klantadvies
staan voor u klaar. Ze zijn te bereiken via klantcontact@skar.nl of 0900 235 75 27.

Bijlage
Gesubsidieerd peuterwerk 2019
Ouderbijdragetabel gemeente Lingewaard
(totaal 2 dagdelen van 3 uur = 6 uur per week)

Gezamenlijk toetsingsinkomen
gezin 2019

Ouderbijdrage peuterwerk 2019
Maandbedrag
Subsidieplek

Maandbedrag VVE
(12 uur per week)

lager dan

€ 19.433

€ 9,80

€ 19,60

€ 19.434

€ 29.879

€ 11,40

€ 22,80

€ 29.880

€ 41.116

€ 20,60

€ 41,20

€ 41.117

€ 55.924

€ 30,20

€ 60,40

€ 55.925

€ 80.387

€ 49,80

€ 99,60

€ 80.388

€ 111.393

€ 82,20

€ 164,40

€ 111.394

en hoger

€ 109,60

€ 219,20

Deze tabel is voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
U ontvangt 12 facturen per jaar.

