Handleiding aanvragen tegemoetkoming SMI of
peuterarrangement.
Beste ouders,
Een aanvraag voor SMI of een peuterarrangement moet digitaal worden gedaan via onderstaande
link. Via deze link komt u in een omgeving waarbij u met uw DigiD moet inloggen en dan kunt
u de gegevens invullen.

Wat heb je nodig voordat je start:
•
•
•
•
•

Je digiD
Burgerservicenummer van je kind en jezelf
Geboortedatum van je kind
Naam kinderopvang: PSZ De Blokkentoren, Zandenallee 18, 7395 PC Teuge
Verzamelinkomen vul hier jullie bruto jaarloon in. Dit is je brutosalaris x 12.6 (12 maanden
plus vakantiegeld) Dit is het bedrag boven aan je salarisstrook Als je beide inkomen geniet
dat moet je dit van beide optellen en dat bedrag invullen.

SMI aanvraag:
Website gemeente Voorst www.voorst.nl dan vakje: regel snel aanklikken.
Kopje Zorg, welzijn, sport en werk: Aanvraag tegemoetkoming kinderopvang Sociaal Medische
Indicatie (SMI) aanklikken en dan via DigiD uw aanvraag doen.
Let op: u dient altijd een plaatsingsovereenkomst mee te sturen.

Aanvraag peuterarrangement:
Website gemeente Voorst www.voorst.nl en dan vakje: Regel snel
Kopje Zorg, welzijn, sport en werk: Aanvraag tegemoetkoming “alle peuters naar de voorschoolse”
aanklikken en dan via DigiD uw aanvraag doen.
Let op: u dient altijd een plaatsingsovereenkomst mee te sturen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag:
Na een aanvraag wordt er een beschikking afgegeven welke de gemeente nodig heeft voor het betalen
van de facturen. Op deze beschikking staat het bedrag welke de gemeente uitkeert en het bedrag wat u
eventueel van de gemeente vergoed krijgt. Bij SMI is uw eigen bijdrage altijd maximaal € 25,00.
Komt uw eigen bijdrage boven dit bedrag uit dan vergoedt de gemeente dit bedrag zodat u nooit meer
betaalt dan € 25,00. Deze beschikking krijgt u per post opgestuurd en de kinderopvang krijgt een
kopie. LET OP: dit geldt NIET voor het peuterarrangement. Deze wordt gekoppeld aan de KOT. U
kunt op onze website vinden hoeveel uw bijdrage wordt. Na afgifte van de beschikking is plaatsing
pas mogelijk.
Wilt u mij even laten weten of het gelukt is zodat ik dit door kan geven aan de gemeente. Mocht het
niet lukken laat dit dan gelijk even weten zodat wij een afspraak kunnen maken om het zo snel
mogelijk aan te vragen
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