FAQ subsidie peuteropvang voor kinderopvangorganisaties
Wanneer kom ik als kinderopvangorganisatie in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage?
Aanbod peuteropvang (horizontale groep) in een kinderdagverblijf.
• Aanbod VVE
• Vermelding aanbod VVE in LRKP
• Zoveel mogelijk sprake van gemengde groepen: kinderen met en zonder VVE-indicatie
• Voldoen aan de Wet Kinderopvang; Besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie; Wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en aanverwante regelgeving.
• Voldoen aan kwaliteitskader gemeente Gouda
Voor welke peuters is de gemeentelijke bijdrage bedoeld?
Het betreft een basisaanbod voor peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar voor tenminste 2 dagdelen
per week van in totaal 7 uur per week, gedurende 40 weken per jaar. Indien ouders er voor kiezen om
voor slechts 1 dagdeel gebruik te maken van het basisaanbod voor peuters dan kan dit voor max 3 ½ uur
per week, gedurende 40 weken per jaar.
Voor peuters met een VVE-indicatie is er een aanvullend aanbod van maximaal 3 ½ uur per week,
verdeeld over minimaal 3 dagdelen per week (incl. basisaanbod), gedurende 40 weken per jaar. Het
aanvullend aanbod vindt binnen de peuteropvang plaats
Hoeveel bedraagt de gemeentelijke bijdrage en wat betalen ouders?
Er wordt uitgegaan van een kostprijs van € 9,50 per peuter gedurende 40 weken per jaar.
• Voor peuters met Kinderopvangtoeslag (KOT): ouders kunnen een deel van de kosten
terugkrijgen van de Belastingdienst. De kinderopvangorganisatie ontvang een opslag van € 1,48
per uur per peuter voor maximaal 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, gedurende 40
weken en is bedoeld voor de extra administratie, overleg, coördinatie en aanbod VVE
programma;
• Voor peuters met KOT en een VVE indicatie: De bovenstaande opslag wordt toegekend + voor
het aanvullend aanbod van VVE (een dagdeel van max 3 ½ uur per week, gedurende 40 weken)
€ 9,50 per uur per peuter.
Daarbij heeft u als kinderopvangorganisatie de verplichting om ouders te vertellen dat het
aanvullend aanbod niet mag worden opgegeven bij de belastingdienst.
Kinderopvangorganisaties mogen ouders voor dit aanvullend aanbod ook geen factuur
sturen;
• Voor peuters zonder KOT: ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De
gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de ouderbijdrage en de kostprijs van € 9,50 per uur
per peuter voor maximaal 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, gedurende 40 weken. Voor
de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt hetzelfde bedrag gehanteerd conform de
kinderopvangtoeslagtabel van de belastingdienst. Hierdoor betalen ouders met en zonder KOT
dezelfde bijdrage voor de peuteropvang;
• Voor peuters zonder KOT met VVE: dezelfde gemeentelijke bijdrage als bij peuters zonder KOT
+ voor het aanvullend aanbod van VVE (een dagdeel van max 3 ½ uur per week, gedurende 40
weken) € 9,50 per uur per peuter.
Hoe controleer ik of ouders wel of niet in aanmerking komen voor KOT en wat de hoogte van hun
inkomen is?
Ouders leveren bij uw kinderopvangorganisatie twee formulieren in:
1. Formulier ‘ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier downloaden de
ouders op de website van de kinderopvangorganisatie
2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
kunnen ouders lezen hoe ze aan een inkomensverklaring komen.
Als kinderopvangorganisatie heeft u een inspanningsverplichting om ouders er op te attenderen dat zij
wijzigingen in inkomen moeten doorgeven aan uw kinderopvangorganisatie. Ouderbijdragen kunnen
hierdoor wijzigen.

Wat te doen voor ouders met een zeer laag inkomen die de peuteropvang minus de gemeentelijke
bijdrage niet kunnen betalen?
Ouders die minder verdienen dan 120% van de bijstandsnorm (excl vakantiegeld) krijgen de
peuteropvang gratis. De kostprijs van € 9,50 per uur voor maximaal 7 uur per week verdeeld over 2
dagdelen, gedurende 40 weken worden door de gemeente vergoed. Ook het aanvullend aanbod voor
kinderen met een indicatie VVE wordt € 9,50 per uur per peuter voor een dagdeel van max 3 ½ uur per
week, gedurende 40 weken door de gemeente vergoed,
Deze ouders hebben een beschikking ontvangen van de gemeente Gouda. Een kopie van deze
beschikking moet de kinderopvangorganisatie in hun administratie bewaren en later bij de verantwoording
meesturen naar de gemeente Gouda. Deze regeling is ter vervanging van de voormalige Geldterugregeling (GTR)
Wordt er ook een gemeentelijke bijdrage gegeven voor peuters in een kinderdagverblijf met
verticale groepen (0-4 jaar)?
Nee. De gemeente Gouda heeft ervoor gekozen om alleen een bijdrage te geven voor peuters die in een
horizontale groep (2 – 4 jaar) zitten en waar op de locatie een VVE aanbod aanwezig is. Het streven is
naar groepen met een 50/50 verdeling tussen peuters met en zonder VVE indicatie.
Hoe komt een locatie in aanmerking voor vermelding aanbod voorschoolse educatie in het
landelijk register kinderopvang (LRK)?
De gemeente wil graag een hoge kwaliteitsstandaard op de locaties waar een gemeentelijke bijdrage
voor peuteropvang gegeven wordt. Deze kwaliteit wordt ook regelmatig gecontroleerd door de GGD
Hollands Midden. Naast de wettelijke eisen heeft de gemeente Gouda ook een kwaliteitskader (zie
https://www.gouda.nl/Inwoners/Subsidieloket/Subsidieregelingen/Onderwijsachterstandenbeleid) Indien
u denkt dat een locatie met peutergroep over deze kwaliteitseisen beschikt dan kunt u een aanvraag
subsidie en een verzoek tot wijziging in het LRK indienen. De gemeente Gouda zal dan een onderzoek
doen in samenwerking met de GGD of de locatie voldoet aan de gestelde eisen.
Hoe vraag ik subsidie aan?
De subsidie wordt aangevraagd via het aanvraagformulier met bijbehorend Excel bestand van de
gemeente Gouda. Deze is te vinden op de website van de gemeente Gouda
(https://www.gouda.nl/Inwoners/Subsidieloket/Subsidieregelingen/Onderwijsachterstandenbeleid) De
aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 15 oktober van het voorafgaande jaar waar subsidie voor
wordt aangevraagd en is gebaseerd op de gegevens van peildatum 1 september van het voorafgaande
jaar waar subsidie voor wordt aangevraagd. Daarbij wordt uitgegaan van de kinderopvangtoeslagtabel en
een ouderbijdrage conform het modaal inkomen (conform CPB). Aanvragen die later ingediend worden
dan 15 oktober kunnen alleen in behandeling genomen worden indien er budget peuteropvang uit het
desbetreffende jaar over is.
Halfjaarrapportage
Uiterlijk 31 juli moet de halfjaarrapportage aangeleverd zijn bij de gemeente Gouda met de gegevens van
januari t/m juni van het desbetreffende subsidiejaar. Daarbij wordt de gemiddelde ouderbijdrage berekend
naar aanleiding van het gemiddeld inkomen van de ouders die gebruik maakten van de gemeentelijke
bijdrage in deze maanden. Het te gebruiken Excel bestand staat op de website van de gemeente Gouda
(https://www.gouda.nl/Inwoners/Subsidieloket/Subsidieregelingen/Onderwijsachterstandenbeleid)
Verantwoording subsidie
De subsidie moet verantwoord worden vóór 1 maart van het op het subsidietijdvak volgende jaar. Voor
het indienen van de accountantsverklaring (VVE gespecificeerd) en het jaarverslag van uw
kinderopvangorganisatie kan uitstel worden verleend tot 15 mei van het op het subsidietijdvak volgende
jaar.
Het aanvraagformulier met bijbehorend Excel bestand vindt u op de website van de gemeente Gouda
(https://www.gouda.nl/Inwoners/Subsidieloket/Subsidieregelingen/Onderwijsachterstandenbeleid) Omdat
bij deze verantwoording gegevens worden opgevraagd op kindniveau kunt u het beste de aanvraag
vaststelling/ verantwoording versturen naar de gemeente via een beveiligde website. U krijgt t.z.t.
hierover van de gemeente meer informatie.

De verantwoording is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal aanwezige peuters en de
daadwerkelijk ontvangen ouderbijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke
bijdrage. Voor ouders die minder verdienen dan 120% van de bijstandsnorm en die een gratis aanbod
peuteropvang ontvangen hebben dient u een kopie van hun beschikking van de gemeente Gouda mee te
sturen bij de verantwoording. Indien blijkt dat u teveel subsidie heeft ontvangen kan er een terugvordering
plaatsvinden. Indien blijkt dat u te weinig subsidie heeft ontvangen kan er gekeken worden (indien er nog
voldoende budget aanwezig is) of u daarvoor nog een aanvullend bedrag ontvangt.
Bovenstaande is een nadere uitleg van de subsidieregeling. De tekst van de subsidieregeling is leidend
Uitbreiding VVE naar 16 uur per schoolweek in 2020.
Ter voorbereiding naar het wettelijke verplichte aanbod in 2020 van aanbod 16 uur per schoolweek VVE
kan er subsidie worden aangevraagd op basis van de subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie.
In 2019 zijn er enkele pilotlocaties alvast met het extra aantal uren aanbod VVE gestart. Met de
kinderopvangorganisaties zijn voor deze pilotlocaties een afwijkend aantal uren basisaanbod en aantal
uren aanvullend aanbod VVE afgesproken.

