EIGEN BIJDRAGEN VOOR
PEUTER- EN VVE-ARRANGEMENTEN
(LEEFTIJD 2 TOT 4 JAAR) IN DE GEMEENTE ENSCHEDE
GELDIG PER 1 JANUARI 2021
Een peuter-arrangement bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur per week (in totaal
8 uur per week). Een peuter-arrangement is toegankelijk voor àlle peuters van
2 en 3 jaar.
Een VVE-arrangement bestaat uit 4 of 5 dagdelen van in totaal 16 uur per
week. Voor een VVE-arrangement komen alleen peuters in aanmerking die
van het GGD-consultatiebureau daarvoor een indicatie hebben gekregen. De
extra uren van een VVE-arrangement ten opzichte van een
peuterarrangement worden volledig door de gemeente gesubsidieerd.
Vandaar dat de eigen bijdrage voor ouders hetzelfde is als bij een peuterarrangement.
In de eigen bijdrage voor het gebruik van peuter- en VVE-arrangementen in
Enschede maken we onderscheid tussen ouders die wel en ouders die geen
recht hebben op een kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

1. Eigen bijdrage voor ouder(s)/verzorger(s) die wel recht hebben op
kinderopvangtoeslag
Het tarief voor deze groep ouders/verzorgers bedraagt in 2021 € 8,46 euro
per uur, zowel voor peuterarrangementen als voor VVE-arrangementen.
U ontvang van de kinderopvangorganisaties maandelijks een factuur. De
organisaties factureren in 10 maandelijkse termijnen.
Deze groep ouders krijgt van de belastingdienst voor het eerste kind een
tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang van tussen de € 2,82
(hoogste inkomens) en € 8,12 per uur (laagste inkomens). Voor het tweede
kind bedraagt deze tegemoetkoming € 5,72 (hoogste inkomens) tot € 8,12 per
uur (laagste inkomens).
Als u wilt weten hoeveel u ongeveer netto op jaarbasis betaalt voor een
peuter- of VVE-arrangement, kunt u de tabel op de volgende pagina
raadplegen. Deze tabel is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, maar geeft ook voor ouders die
wèl een toeslag ontvangen weer hoe hoog de nette eigen bijdrage per jaar is.

2. Eigen bijdrage voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag
Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag subsidieert de
gemeente het arrangement van het kind rechtstreeks bij de
kinderopvangorganisatie. De ouders ontvangen in dat geval van de
kinderopvangorganisatie een factuur voor een eigen bijdrage waarop de
subsidie al in mindering is gebracht.
U ontvang van de kinderopvangorganisaties maandelijks een factuur voor de
resterende eigen bijdrage. De organisaties factureren in 10 maandelijkse
termijnen.
In onderstaande tabel kunt u per inkomenscategorie de netto te betalen eigen
bijdrage terugvinden. Deze eigen bijdrage komt overeen met de netto eigen
bijdrage die ouders betalen die wel in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag. In Enschede heeft de Gemeenteraad namelijk
vastgesteld dat het inkomen, en niet het wel of geen recht hebben op een
kinderopvangtoeslag, bepaalt welke netto eigen bijdrage ouders betalen voor
het peuter- of VVE-arrangement van hun kind(eren).

