
 

 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ondanks de toenemende kosten heeft het bestuur vorig jaar de tarieven voor 2018 niet 

verhoogd. De tarieven zijn sinds 2017 hetzelfde gebleven.  

Voor 2019 wordt opnieuw rekening gehouden met een toename van kosten. Dit heeft vooral 

te maken met het feit dat de overheid met ingang van 2019  nieuwe eisen stelt in het kader van 

de Wet IKK en de toenemende vraag naar professionaliteit van personeelsleden. Ook de 

overheid onderkent dit en verhoogt de Kinderopvangtoeslag naar € 8,02 per uur. 

In de notitie Subsidiering Peuteropvang gemeente Krimpen aan den IJssel wijst de gemeente 

er op dat Sociaal Werk Nederland de kostprijs voor reguliere peuteropvang berekent op € 8,91 

en voor VVE op € 9,59. Zover hoeven wij als Stichting gelukkig niet te gaan. Door een kleine 

overhead en een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat, kunnen wij in 2019 volstaan met een 

kostprijs van € 8,75 per uur.  

 

Reguliere opvang en ouders met recht op Kinderopvangtoeslag (KOT): 

Alle peuters mogen 2 dagdelen per week, of zo u wenst 1 of 3 dagdelen deelnemen aan de 

peutergroep. U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage (zie hiervoor de 

bijgevoegde tabel). De belastingdienst vergoedt tot een maximaal bedrag van € 8,02. Dit 

houdt in dat u, afhankelijk van uw inkomen, bijv. € 8,75 – € 8,021 =  € 0,73 per  uur betaalt. 

 

Rekenvoorbeeld: 

 

U hebt een gezamenlijk inkomen van € 36.000,00. De kosten per uur worden vergoed voor 

88,9% van € 8,02 = € 7,13. Het uurtarief is 8,75 – 7,13 = € 1,62 per uur eigen bijdrage. 

 

Reguliere opvang en geen recht op KOT (bijv. éénverdieners) 

Uw peuter mag 2 dagdelen (of zo u wenst 1 of 3 dagdelen) deelnemen aan de peutergroep. 

U krijgt hiervoor een rekening van de SRK met daarop een inkomensafhankelijk bedrag. De 

gemeente Krimpen aan den IJssel subsidieert de SRK voor de overige kosten van uw peuter. 

De gemeente vergoedt hiervoor maximaal 7 uur.  

 

Verder gaat de gemeente van Krimpen aan den IJssel een verandering doorvoeren met 

betrekking tot de financiering van peuters met een VVE-indicatie. Wat betekent dit voor u? 

 

VVE indicatie 

Peuters die een VVE-indicatie hebben, mogen/moeten een derde dagdeel meedoen aan het 

VVE-programma. Hiervoor betaalt u als VVE-ouders een ouderbijdrage conform het laagste 

tarief kinderopvang. Deze ouderbijdrage is € 0,32. 

Tot nu toe was het zo dat de gemeente de kosten hiervoor bijna volledig voor haar rekening 

nam. Ook voor ouders die voor KOT in aanmerking komen, was het voorheen niet 

noodzakelijk om KOT aan te vragen. Met ingang van 2019 gaat deze regel echter veranderen 

en moeten ouders die voor KOT in aanmerking komen, deze ook daadwerkelijk aanvragen 

voor hun peuter met VVE. 

 

 

                                                 
1 Bij een laag inkomen met een maximale vergoeding. 



Waar hebt u recht op? 

Hiervoor willen wij u graag wijzen op onderstaand schema. U kunt dit schema ook vinden in 

de informatiebrief van de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Chr. van der Velden 

Bestuurder  


