INFO EN TARIEVEN PEUTERWERK EN VVE IN
DE GEMEENTE ARNHEM 2018
Peuterwerk
In de gemeente Arnhem biedt Kinderopvang Skar Peuterwerk voor zowel ouders die onder de Wet kinderopvang vallen
als voor klanten die gebruikmaken van gemeentelijke subsidie.
Sinds 1 januari 2017 is het Peuterwerk dat wordt gefinancierd door de gemeente Arnhem, uitgebreid van 6 naar 12 uur
per week. De peuters worden geplaatst voor 3 dagdelen van 4 uur per week voor 40 weken per jaar.
Het tarief voor Peuterwerk voor ouders die onder de Wet kinderopvang vallen, is: € 7,95 per uur1.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie hieronder).
Bij de aanvraag wordt gevraagd naar een inkomensverklaring 2.
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen bij de gemeente Arnhem een Gelrepas aanvragen3.
Ouders met een Gelrepas betalen voor Peuterwerk een speciaal tarief.
Leeftijd
Vanaf 2 jaar kunnen peuters geplaatst worden voor het Peuterwerk.
VVE
Voor kinderen die bij het consultatiebureau een VVE-indicatie ontvangen hebben, betaalt de gemeente Arnhem 6 uur. Dit
geldt zowel voor ouders die wel als ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen.
De gemeente Arnhem en Skar verwachten nadrukkelijk van ouders met kinderen met een VVE-indicatie dat zij deelnemen
aan de ouderbijeenkomsten van hun locatie.
Dagdelen
De peuters worden geplaatst voor 3 dagdelen van 4 uur per week. Ouders krijgen na inschrijving te horen welke
dagdelen dit zijn. Op de locatiepagina via www.skar.nl staan de dagdelen vermeld waarop de locatie Peuterwerk
aanbiedt.
Bijzondere situatie voor peuters in Kindcentrum de Werf in Presikhaaf
Bij Kindcentrum de Werf worden peuters 4 dagdelen van 3 uur geplaatst. Peuters die een VVE-indicatie hebben, krijgen
er nog een 5e dagdeel van 3 uur bij.
Bijzondere situatie voor peuters in Kindcentrum de Werf in Presikhaaf
Bij Kindcentrum de Werf worden peuters 4 dagdelen van 3 uur geplaatst. Peuters die een VVE-indicatie hebben, krijgen
er nog een 5e dagdeel van 3 uur bij.

1. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, vraagt u deze toeslag binnen 3 maanden na startdatum van het Peuterwerk over de betaalde uren zelf
aan bij de Belastingdienst
2. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:
1. Log in op Mijn Belastingdienst (deze link opent in een nieuw venster).
2. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
3. www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas

SK_646818

Schematische weergave
Wilt u meer weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kijk dan op de website van de belastingdienst. U leest daar
dat u kinderopvangtoeslag ontvangt als u:
- tweeverdiener bent;
- alleenstaande ouder bent en betaald werk heeft;
- alleenstaande ouder bent, nog studeert en studiefinanciering ontvangt;
- een traject volgt naar werk;
- een inburgeringscursus doet.

In het overzicht hieronder vindt u wat voor uw situatie van toepassing is.
U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag*
U heeft recht op kinderopvangtoeslag*

U heeft een Gelrepas





U heeft een Gelrepas

Uw peuter maakt gebruik van 12 uur Peuterwerk.

Uw peuter maakt gebruik van 12 uur per week

U ontvangt een extra korting op de ouderbijdrage voor

peuterwerk. U ontvangt een extra korting op de

6 uur én krijgt 6 uur gratis van de gemeente Arnhem.

ouderbijdrage voor 6 uur én krijgt 6 uur gratis van de
gemeente Arnhem.
U heeft een inkomen lager dan € 18.849

U heeft een inkomen lager dan € 18.849





U krijgt van de gemeente Arnhem 6 uur peuterwerk

U krijgt van de gemeente Arnhem 6 uur Peuterwerk

gratis. U vraagt kinderopvangtoeslag aan voor 6 uur.

gratis. Voor 6 uur betaalt u een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage.

U heeft een inkomen hoger dan € 18.849

U heeft een inkomen hoger dan € 18.849





U kunt gebruikmaken van Peuterwerk voor zoveel

U kunt gebruikmaken van Peuterwerk voor 12 uur per week.

uren als u wilt. U vraagt voor deze peuterwerkuren

U betaalt voor al deze uren een inkomensafhankelijke

kinderopvangtoeslag aan. Het uurtarief voor

ouderbijdrage (zie bijlage).

Peuterwerk is € 7,95.
Uw kind heeft een VVE-indicatie

Uw kind heeft een VVE-indicatie Uw peuter krijgt 12 uur per



week Peuterwerk. Van deze uren betaalt u over 6 uur een

U neemt uren af voor Peuterwerk en vraagt hiervoor

inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De andere 6 uur krijgt

kinderopvangtoeslag aan. Daarnaast krijgt u van de

u van de gemeente Arnhem gratis.

gemeente Arnhem 6 uur gratis.
* Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag,
vraagt u deze toeslag binnen 3 maanden na
startdatum van het Peuterwerk over de betaalde
uren zelf bij de Belastingdienst aan.
Deze tabel is voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
U ontvangt 12 facturen per jaar.

Gesubsidieerd Peuterwerk 2018
Ouderbijdragetabel gemeente Lingewaard (totaal 3 dagdelen van 4 uur = 12 uur per week)
gezin 2018

Ouderbijdrage Peuterwerk 2018
Maandbedrag subsidieplek

Maandbedrag VVE
e
(3 en 4e dagdeel gratis)

Gelrepas

€ 13,89

€ 13,89

Lager dan € 18.849

€ 19,00

€ 19,00

€ 18.850 tot € 28.981

€ 40,00

€ 20,00

€ 28.982 tot € 39.880

€ 58,00

€ 29,00

€ 39.881 tot € 54.242

€ 79,20

€ 39,60

€ 54.243 tot € 77.970

€ 122,80

€ 61,40

€ 77.971 tot € 108.044

€ 193,60

€ 96,80

€ 108.045 en hoger

€ 218,80

€ 109,40

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

