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Inkomensaffiankelijke ouderbijdrage peuterspeelzaal

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Uw kind (of kinderen) gaat (gaan) naar een door de gemeente Schiedam gesubsidieerde
peuterspeelzaal. In 2016 betalen alle ouders daarvoor dezelfde eigen bijdrage van € 105,- per jaar.

Met ingang van 1januari 2017 wordt het bedrag dat u moet betalen voor de peuterspeelzaal
afhankelijk van uw inkomen. Hebt u een laag inkomen, dan gaat u mogelijk iets minder betalen.
Hebt u een hoger inkomen, dan gaat u meer betalen.

Peuterspeelzaal blijft voor alle ouders toegankelijk
De meeste steden hebben al eerder een inkomensaffiankeljke ouderbijdrage ingevoerd. In Schiedam
hebben we dit tot nu toe kunnen uitstellen en de bijdrage laag kunnen houden. Maar ook onze
gemeente moet de ouderbijdrage gaan aanpassen om de peuterspeelzaal betaalbaar te kunnen houden.
En dat is belangrijk, want de peuterspeelzaal is goed voor de ontwikkeling van een kind.

Betaling van de ouderbijdrage
Betaling van de ouderbijdrage kan op twee manieren. Welke manier op u van toepassing is, heefi geen
gevolg voor de hoogte van uw eigen bijdrage. U ontvangt voor uw betaling altijd een factuur van de
peuterspeelzaal.

1. Als u recht hebt op Kinderopvangtoeslag betaalt u een uurtarief aan de peuterspeelzaal.
Een groot deel van die kosten kunt u terugkrijgen door het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij
de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/toeslagen) kunt
u zien of u recht hebt op Kinderopvangtoeslag. Daar kunt u ook berekenen hoeveel toeslag u kunt
ontvangen. Hoeveel Kinderopvangtoeslag u ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen.

2. Ouders die kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, betalen
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.
U geefi uw inkomen op aan de peuterspeelzaalorganisatie met een Inkomensverklaring van de
Belastingdienst. Deze verklaring waagt u zelf aan bij de Belastingdienst via de (gratis)
Belastingtelefoon: 0800-0543. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. De
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peuterspeelzaalorganisatie berekent op basis van uw inkomensverklaring de hoogte van uw eigen
bijdrage.

Als u geen informatie over uw inkomen aan de peuterspeelzaal verstrekt, betaalt u de maximale
eigen bijdrage.

Als bijlage bij deze brief vindt u een tabel met voorbeelden van de hoogte van de
inkomensafhankeljke ouderbijdrage in 2017 voor verschillende inkomens.

Hebt u een gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u een aanvraag doen voor
bijzondere bijstand. Meer informatie vindt u op www.schiedarn.nl!Minimaregelin%en-en-bijzondere
bij stand

Dagdelen gesubsidieerde peuterspeelzaal
Iedere peuter kan twee dagdelen per week naar de gesubsidieerde peuterspeelzaal. Daarvoor betaalt u
altijd een eigen bijdrage. Als er plaats is, kan uw kind ook een derde dagdeel naar de peuterspeelzaal,
tegen betaling van de inkomensaffiankelijke eigen bijdrage.
Voor sommige peuters is het volgens het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) belangrijk dat zij vijf
dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan, zij hebben daarvoor een vve-indicatie ontvangen. Wanneer uw
kind een vve-indicatie van het CJG heeft gekregen én vijf dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat,
betaalt u voor maximaal twee dagdelen een eigen bijdrage.

Vragen
Hebt u hierover vragen en/of hebt u hulp nodig? Neemt u dan contact op met uw
peuterspeelzaalorganisatie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

drs. K.D. Handstede C.H.J. Lamers

Bijlage: Tabel indicatie kosten peuterspeelzaal Schiedam voor ouders in 2017
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Tabel Indicatie kosten peuterspeelzaal Schiedam voor ouders in 2017

Onderstaande tabel kan u een idee geven van de kosten peuterspeelzaal in Schiedam in 2017.
De bedragen in deze tabel zijn indicatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Gezamenlijk toetsingsinkomen Kosten per uur Kosten 2 dagdelen per jaar
gezin 2017
Lagerdan€ 18.485 €0,43 €86,00
Van € 18.486 tot € 28.421 van €0,43 tot €0,63 van € 86,00 tot € 126,00
Van €28.422 tot € 39.109 van €0,69 tot € 1,13 van € 138,00 tot €225,00
Van € 39.110 tot € 53.193 van € 1,19 tot € 1,70 van € 238,00 tot € 340,00
Van € 53.194 tot € 76.462 van € 1,80 tot € 3,16 van € 360,00 tot € 632,00
Van €76.463 tot € 105.955 van €3,35 tot €4,79 van €671,00 tot €958,00
Vanaf €105.956 €4,79 €958,00

U kunt uw toetsingsinkomen berekenen op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpenltoetsingsinkomen
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