Tarieven en ouderbijdrage VVE kinderopvang/ Peuteropvang 2019
1. Het uurtarief peuteropvang is vastgesteld op € 8,80
2. De ouderbijdrage voor de laagste inkomensgroep blijft € 15,- per maand
3. Het tarief aanvullende VVE-subsidie per doelgroep-peuter per jaar vast te stellen op € 500
De subsidie ten behoeve van het aanbod op de peuterspeelzalen is als volgt opgebouwd:

ouders geen recht op
kinderopvangtoeslag
PSZ
ouders wel recht op
kinderopvangtoeslag
PSZ
Ouders recht op
kinderopvangtoeslag
KDV

doelgroep (VVE)
4 dagdelen subsidie en
A subsidie aanbieden
VVE
3de en 4de dagdeel
B subsidie en subsidie
aanbieden VVE
subsidie aanbieden
E VVE, geen subsidie
dagdelen

geen doelgroep (regulier)
C

2 dagdelen subsidie

D

geen subsidie

De gemeentelijke subsidieregeling en de ouderbijdragen zijn gekoppeld aan de landelijke
regeling van de kinderopvangtoeslag. Dit zodat de kosten voor kinderopvang voor zowel
gesubsidieerde opvang als de opvang voor kinderen van ouders die kinderopvangtoeslag
ontvangen op het zelfde niveau blijft. Voor 2019 heeft het ministerie van SZW een
tariefverhoging van 7,7% voor het maximum uurtarief voor de kinderopvang aangekondigd.
Het uurtarief Peuteropvang voor het jaar 2018 werd vastgesteld op € 8,18. Na verhoging met
7,7% zal het tarief voor 2019 worden gesteld op € 8,80 waarbij de maximale hoogte van de
subsidie vóór verrekening ouderbijdrage in 2019 als volgt:
Peuterplaats
A
B
C
D
E

Aanbieden VVE

4.224¹
2.112²
2.112²
-

500
500
500

¹ 12 uur per week á € 8,80 per uur, gedurende 40 weken
² 6 uur per week á € 8,80 per uur, gedurende 40 weken
De VVE-vergoeding per kind blijft € 500,- per kind per jaar. Dit is een aanvullende VVE-subsidie per
doelgroeppeuter voor de kosten van opleiding, observatie en ondersteuning van de doelgroeppeuter
(op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven).

Peuteropvang is in beginsel voor iedereen toegankelijk. Aan deze voorwaarde wordt bij het
peuterspeelzaalwerk invulling gegeven door een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Tabel Inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2019:

gezinsinkomen
Van
€0
€ 19.434
€ 29.880
€ 41.117
€ 55.925
€ 80.388
€ 111.394

tot
€ 19.433
€ 29.879
€ 41.116
€ 55.924
€ 80.387
€ 111.393
en hoger

ouderbijdrage 2019 per maand
(€ 8,80 per uur)*
€ 15**
€ 24
€ 33
€ 42
€ 62
€ 94
€ 122

*Houders innen zelf de ouderbijdragen en zijn verantwoordelijk voor het bijbehorende risico van
niet-betalers.

