TARIEVEN PEUTERWERK EN VVE IN RENKUM 2019
Peuterwerk
In de gemeente Renkum biedt Kinderopvang Skar Peuterwerk aan voor zowel ouders die onder de Wet kinderopvang
vallen als voor ouders die gebruikmaken van de gemeentelijke subsidie. De kinderen komen 2 dagdelen van 2 uur en
3 kwartier gedurende 40 weken per jaar.
Het tarief voor Peuterwerk voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, is € 8,56 per uur.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie tabel
hieronder). Bij de aanvraag wordt gevraagd naar een inkomensverklaring*.
Leeftijd
Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen peuters geplaatst worden bij het Peuterwerk.
VVE
Peuters vanaf 2 jaar die bij het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben ontvangen, mogen van de gemeente
Renkum 11 uur per week komen. Dat zijn 4 dagdelen van 2 uur en 3 kwartier of 2 dagdelen van 5,5 uur per week voor 40
weken per jaar. De gemeente Renkum betaalt deze 11 uur tegen een vaste ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet
afhankelijk van het inkomen van ouders en bedraagt € 31,53 per maand.
Inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel
Categorie

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin

Maandtarief

A

Tot € 18.999

€ 15,77

B

€ 19.000 tot € 24.000

€ 23,47

C

€ 24.001 tot € 30.000

€ 31,35

D

€ 30.001 tot € 37.000

€ 39,23

E

€ 37.001 tot € 44.000

€ 47,12

F

€ 44.001 tot € 56.000

€ 62,70

G

€ 56.001 tot € 65.000

€ 78,47

H

€ 65.001 tot € 76.000

€ 94,23

I

€ 76.001 tot € 84.000

€ 109,32

J

€ 84.001 tot € 95.000

€ 125,58

K

€ 95.001 tot € 112.000

€ 141,17

L

€ 112.001 en hoger

€ 156,93

VVE-indicatie

Onafhankelijk van toetsingsinkomen

€ 31,53

* U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:
1. Log in op Mijn Belastingdienst (deze link opent in een nieuw venster).
2. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
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Voor 11 uur per week

