
Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Datum: 12 december 2017
Betreft: Tarieven 2018 en harmonisatie

Er staat het komende jaar veel te gebeuren met de peuterspeelzaal. De formele peuterspeelzaal gaat
verdwijnen per 1-1-2018 en wordt omgevormd naar kinderopvang. Dit noemen we harmonisatie.

De  harmonisatie  houdt  in  dat  de  peuterspeelzaal  moet  voldoen  aan  de  wetgeving  van  de
kinderopvang.  Deze  wetgeving  is  zwaarder  dan  de  wetgeving  van  de  peuteropvang.  Bijkomend
voordeel  is  wel  dat  ouders  in  beginsel  vallen  onder  de  kinderopvangtoeslag  zodat  de  overheid
middels de toeslagen gaat meebetalen aan de peuteropvang.

Of  en  in  welke  mate ouders  recht  hebben op kinderopvangtoeslag  kan  worden  uitgerekend op
www.belastingdienst.nl. Hier vindt u een proefberekening voor de toeslagen. Het aanvragen van de
kinderopvangtoeslag is niet moeilijk maar kan pas gedaan worden na 1 januari 2018. Dit omdat vanaf
deze datum de harmonisatie gereed is. Wanneer de ouders hun digid en de overeenkomst van Mazzy
(de peuterspeelzaal) bij de hand hebben kan vrij eenvoudig de kinderopvangtoeslag aangevraagd
worden.

Niet iedere ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer bijvoorbeeld de ene ouder wel werkt
en de andere ouder werkt niet dan heeft u in beginsel geen recht op de kinderopvangtoeslag. Hier is
echter  wel  een  vangnet  voor  middels  een  tegemoetkoming  (subsidie)  van  de  gemeente
Waddinxveen.

Hoe de tegemoetkoming van de gemeente Waddinxveen er uit gaat zien is nog niet bekend. Wij zijn
al  vanaf  16  juni  bezig  om  met  de  gemeente  Waddinxveen  afspraken  te  maken  over  de
tegemoetkoming maar tot op de dag van vandaag is hier nog niets over geregeld. Sterker nog. 29
november hebben we samen met andere peuterspeelzalen een eerste verkenning gehad met de
gemeente over hoe de vergoeding er uit moet komen te zien voor 2018.

Wel hebben wij in overleg en instemming van de oudercommissie de tarieven voor 2018 vastgesteld:

– €Tarief voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag : tarief  7,00 (3,5 uur per dagdeel x 40
€ €weken / 12 maanden = 11,67 uur per maand). 11,67 x  7,00 =  81,69 per maand. 81,69 x

€12 maanden =  980,28 per jaar. De facturen worden verdeeld over de maanden minus de
zomerperiode (6 weken) die niet in deze weken gefactureerd wordt. Praktisch worden de
jaarlijkse kosten dan verdeeld over 10,5 maand omdat we in de zomervakantie dicht zijn
(verder zijn we ook gesloten tijdens alle overige schoolvakanties maar hier is al in de tarieven
rekening mee gehouden).

U krijgt echter wel over een periode van 12 maanden de kinderopvangtoeslag.

– €Tarief voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag   54 per maand (dit is een tijdelijke
regeling totdat er een regeling met de gemeente is getroffen).

In eerste instantie ontvangt u een overeenkomst voor 2018 die gebaseerd is op de situatie waarbij
wordt uitgegaan dat alle ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Mocht u echter geen recht op
kinderopvangtoeslag  hebben  dan  verzoeken wij  u  dit  gemotiveerd  kenbaar  te  maken zodat  wij

€kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor het tarief van  54 per maand. Dit vanwege de op
handen zijnde regeling met de gemeente. Let op, dit is een tijdelijke maatregel.

Postbus 350
2740 AJ  Waddinxveen
tel: 06 - 30 84 90 79
e-mail: mazzy@zieuit.nl
website: www.zieuit.nl



Wij willen u vragen de nieuwsbrieven goed te blijven volgen. Indien nodig zullen wij hierin verder
uitleg geven waar u als ouder(s)/verzorger(s) mee te maken gaat krijgen.

Met vriendelijke groet,
Zie uit

€Ps. de kinderopvangtoeslag wordt berekend over  7,45 per uur.

Postbus 350
2740 AJ  Waddinxveen
tel: 06 - 30 84 90 79
e-mail: mazzy@zieuit.nl
website: www.zieuit.nl

980,28 Jaarbedrag

12 Aantal maanden

81,69 Maandbedrag op basis van 12 maanden

Deelfactor Factuur Normaal
januari 1 93,36 81,69
februari 1 93,36 81,69
maart 1 93,36 81,69
april 1 93,36 81,69
mei 1 93,36 81,69
juni 1 93,36 81,69
juli 0,5 46,68 81,69
augustus 0 0 81,69
september 1 93,36 81,69
oktober 1 93,36 81,69
november 1 93,36 81,69
december 1 93,36 81,69

10,5 980,28 980,28

Totaal wordt de jaarprijs in 10,5 maanden verdeeld.


