Tarieven voor de peuteropvang 2022
Gemeente Nijkerk
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u informeren over de tarieven voor de peuteropvang per 1 januari
2022. Het bedrag op de factuur is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In het onderstaande lichten wij een en ander toe.
Tarieven voor de peuteropvang in de gemeente Nijkerk, 2022
In de gemeente Nijkerk verzorgt PCO Gelderse Vallei peuteropvang voor peuters van 2
tot 4 jaar op de volgende locaties:
• Kindcentrum De Koningslinde,
• Kindcentrum Holk-Galjoen,
• Kindcentrum Oranje-Nassau,
• Kindcentrum De Spreng Hoevelaken,
• Kindcentrum Holk-Doornsteeg,
• Kindcentrum Prins Willem Alexander (vanaf 07 maart 2022).
De peuteropvang is 40 weken per jaar (tijdens schoolweken) geopend. De actuele openingstijden vindt u bij de verschillende locaties op de website.
Wat zijn de openingstijden en de dagdelen?
Met ingang van 1 januari 2021 moeten alle gemeenten voor VVE geïndiceerde peuters een aanbod van 16 uur per week aanbieden. Dit betekent dat als uw peuter 2,5
jaar of ouder is, wij uw kind 4 dagen per week plaatsen. Voor de actuele openingstijden
kunt
u de site van de locatie bekijken.
Hoeveel betaalt u voor de peuteropvang?
Hoeveel u betaalt voor de opvang van uw peuter, hangt af van het aantal dagdelen dat u
opvang afneemt, maar ook van uw persoonlijke situatie, dat wil zeggen of u wel of
geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en of uw peuter wel of geen VVE-indicatie
heeft.

Hoe ziet uw factuur voor de peuteropvang eruit?
Bij de facturatie gaan we uit van het jaarbedrag en het aantal uren opvang dat u per jaar
afneemt. Deze delen wij door 12 maanden. Zo krijgt u elke maand hetzelfde bedrag en
hetzelfde aantal uren in rekening gebracht.
Wij factureren de peuteropvang, vooraf, halverwege de maand.
Er volgt nu een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de tarieven, afhankelijk
van uw persoonlijke situatie. Deze tarieven gelden voor 2022.
Uw kind heeft wel een VVE-indicatie en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag
Als één of beide ouders/verzorgers geen inkomen uit arbeid ontvangen, dan heeft u
geen recht op kinderopvangtoeslag. Als uw kind wel een VVE-indicatie heeft en u heeft
geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage per maand. Voor het berekenen van de ouderbijdrage kijken
we naar uw inkomen. Om te bepalen wat uw maandelijkse bijdrage wordt, gebruiken we
een inkomenstabel. U vindt deze tabel aan het einde van deze informatie als bijlage. De
inkomensafhankelijke ouderbijdrage ligt tussen € 0,34 en € 9,71 per uur.
Een VVE-indicatie krijgt uw peuter via het consultatiebureau. Peuters tussen 2 en 2,5
jaar oud met een VVE-indicatie komen 2 dagdelen per week naar de peuteropvang. Vanaf 2,5 jaar komt uw peuter met VVE-indicatie 4 dagdelen per week naar de
peuteropvang.
Komt uw peuter 2 dagdelen per week, dan betaalt u een ouderbijdrage voor 1 dagdeel per week. Het tweede dagdeel is gratis. Als uw peuter 4 dagdelen per week komt,
dan betaalt u de ouderbijdrage voor 2 dagdelen per week de overige 2 dagdelen zijn
gratis.
Hierna vindt u enkele voorbeelden van de berekening van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Wel VVE-indicatie, geen kinderopvangtoeslag
Gezamenlijk (toetOuderbijdrage
sings)inkomen per jaar per uur
€ 20.584 (en lager)
€ 45.000
€ 75.000

€ 0,34
€ 1,44
€ 2,50

Ouderbijdrage per maand: Gebaseerd
op 40 weken peuteropvang per jaar
2 dagdelen per
4 dagdelen per
week, waarvan 1
week,
gratis
waarvan 2 gratis
€ 4,53
€ 9,07
€ 19,20
€ 38,40
€ 33,33
€ 66,67

Welke informatie moet u aanleveren?
Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van de gemeente, moet PCO Gelderse
Vallei bij de gemeente aan kunnen tonen dat ouders/verzorgers geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Als dat voor u geldt, dan hebben wij hiervoor een inkomensverklaring nodig IB-60) van beide ouders/verzorgers.
U kunt uw geregistreerd inkomen bekijken en uw inkomensverklaring afdrukken op Mijn
Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 08000543).

Let op! Wij kunnen uw kind pas plaatsen, als wij de gevraagde informatie van u ontvangen hebben.
Uw kind heeft wel een VVE-indicatie en u heeft wel recht op kinderopvangtoeslag
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Wilt u weten
of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden? Ga dan
naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543).
Een VVE-indicatie krijgt uw peuter via het consultatiebureau. Peuters tussen 2 en 2,5
jaar oud met een VVE-indicatie komen 2 dagdelen naar de peuteropvang. Vanaf 2,5
jaar komt uw peuter 4 dagdelen naar de peuteropvang.
Komt uw peuter 2 dagdelen per week, dan betaalt u een ouderbijdrage voor 1 dagdeel per week. Het tweede dagdeel is gratis. Als uw kind 4 dagdelen per week komt, dan
betaalt u de ouderbijdrage voor 2 dagdelen per week. De overige twee dagdelen
zijn gratis. U vraagt kinderopvangtoeslag aan voor de betaalde dagdelen. Voor het gratis
dagdeel kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Hierna vindt u een overzicht van
de uren en bruto bedragen.
Wel VVE-indicatie, wel kinderopvangtoeBruto tarief: Gebaseerd op 40 weken
slag
peuteropvang per jaar
Bruto
Aantal
Aantal uren Bruto
uurtarief uren per per maand maand
week te
bedrag
factureren
2 dagdelen per week, waarvan 1
€ 8,50
4 uur
13,33
€ 113,33
gratis
4 dagdelen per week, waar€ 8,50
8 uur
26,67
€ 226,67
van 2 gratis
Extra dagdeel
€ 9,71
4 uur
13,33
€ 129,47

Uw kind heeft geen VVE-indicatie en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag
Als één of beide ouders/verzorgers geen inkomen uit arbeid ontvangen, dan heeft u
geen recht op kinderopvangtoeslag. Als uw kind geen VVE-indicatie heeft en u heeft
geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt de gemeente Nijkerk een deel van de
peuteropvang kosten. U betaalt hierdoor een lagere prijs per uur voor de peuteropvang.
Voor het berekenen van de ouderbijdrage kijken we naar uw inkomen. Om te bepalen
wat uw maandelijkse bijdrage wordt, gebruiken we een inkomenstabel. U vindt deze tabel aan het einde van deze informatie als bijlage.
Peuters tussen 2 en 2,5 jaar oud komen 1 dagdeel per week naar de peuteropvang. Vanaf 2,5 jaar kan uw peuter 2 dagdelen per week naar de peuteropvang komen. De gemeente Nijkerk betaalt dan over beide dagdelen een deel van de peuteropvang kosten.

Eventueel kan uw peuter ook een derde of vierde dagdeel naar de peuteropvang komen. U betaalt voor dit extra dagdeel een uurtarief van € 9,71.
Hierna vindt u enkele voorbeelden van de berekening van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Geen VVE-indicatie, geen kinderopvangtoeslag
Gezamenlijk (toetOuderbijdrage
sings)inkomen per jaar per uur
€ 20.584 (en lager)
€ 45.000
€ 75.000

€ 0,34
€ 1,44
€ 2,50

Ouderbijdrage per maand: Gebaseerd
op 40 weken peuteropvang per jaar
1 dagdeel per
2 dagdelen per
week
week
(4 uur)
(8 uur)
€ 4,53
€ 9,07
€ 19,20
€ 38,40
€ 33,33
€ 66,67

Welke informatie moet u aanleveren?
Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van de gemeente, moet PCO Gelderse
Vallei bij de gemeente aan kunnen tonen dat ouders/verzorgers geen recht op kinderopvangtoeslag hebben.
Als dat voor u geldt, dan hebben wij hiervoor een inkomensverklaring nodig van beide
ouders/verzorgers.
U kunt uw geregistreerd inkomen bekijken en uw inkomensverklaring afdrukken op Mijn
Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 08000543).
Let op! Wij kunnen uw kind pas plaatsen, als wij de gevraagde informatie van u ontvangen hebben.
Uw kind heeft geen VVE indicatie en u heeft wel recht op kinderopvangtoeslag
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Wilt u weten
of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden? Ga dan
naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543).
Peuters tussen 2 en 2,5 jaar oud komen 1 dagdeel per week naar de peuteropvang tegen het bruto uurtarief van € 8,50. De gemeente vult dit aan tot het vastgestelde uurtarief van € 9,71. Vanaf 2,5 jaar kan uw peuter 2 dagdelen per week naar de peuteropvang
komen tegen het bruto uurtarief van € 8,50. De gemeente vult dit tweede dagdeel aan
tot het vastgestelde uurtarief van € 9,71.
Wilt u naast deze dagen nog extra dagdelen gebruik maken van de peuteropvang? Dan
betaalt u voor deze extra dagdelen het bruto uurtarief van € 9,71.
Hierna vindt u een overzicht van de ouderbijdrage per maand.

Geen VVE-indicatie, wel kinderopvangtoeslag
Bruto
Aantal uren
uurtarief per week te
factureren
1 dagdeel per week € 8,50
4
2 dagdelen per
€ 8,50
8
week
Extra dagdeel
€ 9,71
4

Bruto tarief: Gebaseerd op 40 weken
peuteropvang per jaar
Aantal uren
Bruto maandbeper maand
drag
13,33
26,67

€ 113,33
€ 226,67

13,33

€ 129,47

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u vragen over de peuteropvang? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers Klantcontact van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 0342 – 729 120 of stuur een mail naar: klantcontact@pcogv.nl.
Met vriendelijke groet,
Tjerk Deuzeman, directeur bestuurder PCO Gelderse Vallei

Bijlage: VNG Inkomenstabel

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022 kunt u gebruiken om voor de
gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022
Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin 2022

Ouderbijdrage peuteropvang
2022 per uur
1e kind

2e kind e.v.

lager dan

€ 20.584

€ 0,34
(2021: € 0,34)

€ 0,34
(2021: € 0,34)

€ 20.585

€ 31.648

€ 0,43
(2021: € 0,42)

€ 0,37
(2021: € 0,36)

€ 31.649

€ 43.550

€ 0,92
(2021: € 0,90)

€ 0,46
(2021: € 0,45)

€ 43.551

€ 59.235

€ 1,44
(2021: € 1,41)

€ 0,47
(2021: € 0,46)

€ 59.236

€ 85.146

€ 2,50
(2021: € 2,45)

€ 0,70
(2021: € 0,68)

€ 85.147

€ 117.989

€ 4,24
(2021: € 4,16)

€ 1,09
(2021: € 1,07)

en hoger

€ 5,64
(2021: € 5,60)

€ 2,03
(2021: € 1,99)

€ 117.990

Inkomensbegrip
Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Ouderbijdrage algemeen
De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt
worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximumuurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2022 gebruikt. Dat bedraagt in 2022 € 8,50.

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE)

De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per
jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 16 uur x €
0,34 = € 218,- per jaar.
Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de
ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur - die
als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 960 uur vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen.
In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang
gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken
x 8 uur x € 0,34 = € 109,- per jaar in plaats van € 218,-.

