Brief voor zittende ouders

Geachte heer of mevrouw,
Uw kind zit nu op het kinderdagverblijf en/of op de peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt het
verschil tussen deze twee voorzieningen. Hierdoor gaan er voor u en uw kind mogelijk enkele zaken
veranderen. In deze brief informeren wij u hierover.
Wat verandert er in het algemeen?
Gelijke kansen
Per 1 januari 2018 gaat de Wet Harmonisatie en Peuterspeelzaalwerk in. Door deze wet verdwijnt het
verschil tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang op het kinderdagverblijf. Voor beide
voorzieningen gelden voortaan dezelfde regels en aanpak. Daarmee krijgt iedere peuter in Tilburg
gelijke kansen op een goede toekomst. Of de ouders werken of niet, of kinderen extra begeleiding nodig
hebben of niet en welke achtergrond zij ook hebben.
De gemeente Tilburg grijpt de wetsverandering ook aan om het ontwikkelaanbod voor peuters te
verhogen en verbeteren.
VVE voor iedereen
De nieuwe peutervoorziening is er voor álle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Vanaf 1 januari bieden alle
door de gemeente gesubsidieerde peutervoorzieningen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit zorgt
voor een brede ontwikkeling van de peuter en kan eventuele leer- en ontwikkelachterstanden op latere
leeftijd voorkomen. Tot nu boden alleen de peuterspeelzalen maximaal 5 uur VVE per week. Vanaf 1
januari krijgt elke peuter op de peutervoorziening minimaal 11 uur VVE. Peuters die een VVE-indicatie
van het consultatiebureau hebben, krijgen vanaf januari 5,5 uur extra en gratis VVE. Zij krijgen dus
minimaal 16,5 uur per week. Voorheen was dat 10 uur per week. Door deze uitbreiding kunnen alle
peuters zichzelf en hun talenten maximaal ontwikkelen in een leer- en speelrijke omgeving. Zo kunnen
alle peuters een goede start maken op de basisschool.
Nieuw zijn ook de dagdelen van 5,5 uur. Op de kinderdagverblijven wordt al gewerkt met deze
dagdelen, op de peuterspeelzaal zijn de dagdelen nu nog 2,5 uur.
Vanaf 2018 gaat een peuter in Tilburg dus minimaal 2 dagdelen van 5,5 uur naar de peutervoorziening.
Tarief afhankelijk van inkomen
Tot 1 januari betalen ouders van kinderen op de peuterspeelzaal een eigen bijdrage via de
ouderbijdragetabel van de gemeente. Dit verandert voor:
- ouders die beide werken of voor
- alleenstaande ouders die werken of die een traject naar werk of een verplichte inburgeringscursus
volgen.
Zij kunnen vanaf 1 januari kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Deze
kinderopvangtoeslag van de overheid krijgen ouders met kinderen op het kinderdagverblijf nu ook al.
Ouders die niet in de bovengenoemde groepen vallen, betalen vanaf 1 januari een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gemeente Tilburg betaalt dan het overige bedrag i.p.v. de
Belastingdienst. Dit bedrag wordt wel berekend via dezelfde tabel van de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. Werkende en niet werkende ouders gaan vanaf 1 januari dus dezelfde
inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Wat betekent dit voor u en uw kind?
Wijziging aantal uren
Vanaf 1 januari gaat uw kind minimaal 2 dagdelen van 5,5 uur naar de peutervoorziening.
Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau, dan gaat uw kind minimaal 3 dagdelen van
5,5 uur naar de peutervoorziening. Uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zal zo nodig het contract
aanpassen aan de nieuwe dagdelen. Wilt u naast de peutervoorziening nog meer uren opvang, dan kunt
u die via uw kinderopvang erbij kopen.
Kinderopvangtoeslag
Werkt u beide of bent u een alleenstaande ouder die werkt of een traject naar werk of een verplichte
inburgeringscursus volgt? Dan heeft u vanaf 1 januari recht op kinderopvangtoeslag voor de
peutervoorziening. Dit kunt u vanaf begin november van te voren aanvragen via de belastingdienst, op
www.toeslagen.nl. Hier vindt u ook meer informatie en de ouderbijdragetabel. Heeft uw kind een VVEindicatie van het consultatiebureau? Dan vergoedt de gemeente de kosten van het derde dagdeel. De
gemeente betaalt dit rechtstreeks en automatisch aan Uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf u hoeft
hier dus zelf niets voor te doen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen. Hoe
lager uw inkomen, hoe hoger de kinderopvangtoeslag.
Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.
Ouderbijdrage
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan betaalt u een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de peutervoorziening. Het overige bedrag vergoedt de
gemeente Tilburg dan, i.p.v. de Belastingdienst. Dit regelt uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor
u. Die berekent wat u vanaf 1 januari moet betalen en int ook de bijdrage van de gemeente. Hiervoor
moet u wel eenmalig uw inkomen opgeven. Uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf neemt hiervoor
contact met u op.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt gebaseerd op dezelfde tabel als voor de kinderopvangtoeslag. U
vindt deze tabel op www.toeslagen.nl.
Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan vergoedt de gemeente de kosten van
het derde dagdeel. De gemeente betaalt dit rechtstreeks en automatisch aan uw peutervoorziening, u
hoeft hier dus zelf niets voor te doen.
Tegemoetkoming
Door de veranderingen gaat ook het tarief veranderen. Het kan daarom zijn dat u vanaf 2018 meer
kosten heeft. Uw kosten veranderen niet als voor u de volgende situaties gelden:
U heeft een belastbaar jaarinkomen van €25.655,= of minder en
o uw peuter maakte vóór 1 januari 2018 al gebruik van een peuterspeelzaal of
o uw peuter stond vóór 1 september 2017 al ingeschreven voor een peuterspeelzaal
Voor u blijven de oude tarieven van 2017 gelden. De gemeente Tilburg betaalt dan het verschil. Uw
contract blijft qua kosten dan ook hetzelfde, maar wordt wel aangepast op de nieuwe dagdelen van 5,5
uur. De tegemoetkoming van de gemeente en een eventueel nieuw contract wordt rechtstreeks
geregeld via de organisatie van uw peutervoorziening. U hoeft zelf dus niets te doen.
Gelden bovenstaande situaties niet voor u? Dan ontvangt u geen tegemoetkoming en kan het zijn dat u
dus meer moet gaan betalen.
Gaat uw peuter pas vanaf 2018 naar de peutervoorziening? Dan geldt voor u ook het nieuwe tarief en
krijgt u geen tegemoetkoming.

Startleeftijd van 2,5 jaar
U ontvangt deze brief ook als uw kind op 1 januari 2018 nog geen 2,5 jaar is, maar al wel is aangemeld
bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Uw kind kan dan gewoon gebruik maken van de nieuwe
peutervoorziening. De startleeftijd van 2,5 jaar geldt wel voor aanmeldingen van nieuwe peuters na 1
januari 2018, zoals voor eventuele broertjes of zusjes.

Heeft u nog vragen?
Bij deze brief treft u een flyer aan waarin de belangrijkste veranderingen nog eens op een rij staan.
Hier eventueel informatie invoegen als er infobijeenkomsten oid georganiseerd worden.
Voor vragen over uw situatie kunt u ook terecht bij………………..( uw peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of
de overkoepelende organisatie van de peutervoorziening, …………).

Met vriendelijke groet,

