Beleid gemeente Voorst inzake alle peuters naar de
voorschoolse opvang.
Deze voorziening geldt voor ouders die woonachtig zijn in de Gemeente
Voorst.
Alle peuters naar de voorschool
Voor peuters waarbij de ouders geen recht hebben op KOT
(Kinderopvangtoeslag) financiert de gemeente Voorst maximaal 8 uur per week
peuteropvang en sluit daarbij aan bij de richtlijnen die door de Belastingdienst
voor de bepaling van de KOT worden gebruikt.
Dat betekent dat wij maximaal 94% van het uurtarief vergoeden, voor zover dat
uurtarief het wettelijk maximum van € 7,45 (tarief 2018) niet overschrijdt.
Financiën gemeente en eigen bijdrage ouders
Om de kinderopvang financieel toegankelijk te maken komt de gemeente Voorst de
ouders tegemoet in de kosten. Het rijk vindt dat kinderopvang niet gratis is en ouders
hiervoor wel een eigen bijdrage moeten doen.
Voor de nieuwe berekening van de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang
wil de gemeente Voorst dezelfde berekening toepassen als de belastingdienst. Ze zijn
helder en duidelijk en de tegemoetkoming in de kosten is gekoppeld aan het inkomen.
Dat betekent dat wij maximaal 94% van het uurtarief vergoeden, voor zover dat uurtarief
het wettelijk maximum van € 7,45 (tarief 2018) niet overschrijdt.
Voor de eigen bijdrage maken we de volgende voorbeeldrekensommen bij verschillende
inkomensgroepen van ouders.
Kosten kinderopvang € 7,45 x 8u per week x 40 weken per jaar: 12 maanden = € 198,67 per
maand.
Hieronder staat wat dit voor de ouders betekent.
Inkomen ouders
eigen bijdrage ouders 1e kind per eigen bijdrage ouders 2e kind
maand
per maand
> € 18.850
6% => € 11,92
5% => € 9,93
€ 36.500
14% => € 27,81
6% => € 11,92
€ 75.000
44% => € 87,41
11,1% => € 22,05
€ 98.934
65,2% => € 129,53
15,4% => € 30,60
De Blokkentoren heeft opvanguren van 3 uur per ochtend. Dit betekent dat er twee ochtenden
van 3 uur binnen de bovenstaande kaders kan worden afgenomen. Ook is het mogelijk om drie
ochtenden van 3 uur af te nemen onder de voorwaarde van hierboven voor 8 uur en dan komt 1
uur per week voor eigen rekening.
Indien u gebruik wilt maken van deze voorziening dient u een volledig ingevulde inkomens
verklaring bij uw aanvraag in te dienen. Zonder deze verklaring in plaatsing niet mogelijk. U
kunt zich alleen via onze website aanmelden en de inkomensverklaring kunt u dan per post
opsturen.
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