Veelgestelde vragen peuteropvang gemeente HardinxveldGiessendam
Vragen in de aanloopfase
Waar vind ik het aanvraagformulier?
Het digitale aanvraagformulier staat op de website van de gemeente (www.hardinxveldgiessendam.nl).
Mijn kind gaat in 2015 al naar de peuterspeelzaal in Hardinxveld-Giessendam maar wij wonen in een
andere gemeente. Moet mijn kind nu van de peuteropvang af?
Nee. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag kunt u dit gewoon aanvragen. Hebt u geen recht op
kinderopvangtoeslag, neemt u dan contact op met de gemeente Hardinxveld-Giessendam zodat we
een oplossing kunnen zoeken. Telefoonnummer 140184 of e-mail naar info@gemhg.nl.
Algemeen kinderopvangtoeslag en gemeentetoeslag
Wanneer kan ik Kinderopvangtoeslag krijgen?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of als u
verplicht een inburgeringcursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor de
toeslagpartner.
Onder werk verstaat de Belastingdienst dat u:
• in dienst bent bij een werkgever;
• zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner;
• winst uit onderneming hebt;
• inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer of artiest;
• een re-integratietraject volgt via uw werkgever.
In de volgende situaties kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt:
• U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en u volgt een opleiding;
• U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever;
• U volgt verplicht een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling;
• U volgt een traject naar werk;
• U bent student.
Zie ook www.toeslagen.nl.
Wanneer kom ik in aanmerking voor de gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE?
• Als uw peuter tussen de 2 – 4 jaar is (u mag het aanvraagformulier voor de gemeentetoeslag
3 maanden van tevoren inleveren).
• Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.
• Als u woont in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
• Als uw kind naar een peuteropvang gaat met VVE registratie.
Welke aanbieders bieden peuteropvang met VVE aan?
De Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Flierefluiter’ en de Stichting Peuterspeelzalen te
Hardinxveld-Giessendam (De Snaters en De Ukkepuk) bieden vanaf 15 augustus 2015 (periode van 1
juli tot 15 augustus betreft de zomervakantie) peuteropvang aan.
Kan ik ook bij de kinderopvang terecht voor peuteropvang?
Tot 1 januari 2017 heeft u alleen recht op gemeentetoeslag als u peuteropvang afneemt bij één van
de bestaande aanbieders van het peuterspeelzaalwerk. Dit betreffen de Stichting Christelijke
Peuterspeelzaal ‘De Flierefluiter’ en de Stichting Peuterspeelzalen te Hardinxveld-Giessendam (De
Snaters en De Ukkepuk). Vanaf 1 januari 2017 kunt u bij elke partij die peuteropvang aanbiedt terecht
en ontvangt u bij elke aanbieder een gemeentetoeslag.

Ik raak binnenkort het recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst kwijt omdat ik mijn baan
verlies. Kan ik aansluitend van de gemeentetoeslag gebruik maken of moet ik mijn kind eerst van de
peuteropvang afhalen omdat ik geen recht heb op een toeslag?
Als u aan de voorwaarden voor de gemeentetoeslag voldoet en de kinderopvangtoeslag stopt, dan
hoeft u uw kind niet van de peuteropvang te halen. Op www.toeslagen.nl kunt u vinden hoelang u nog
recht heeft op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Neemt u even contact op met de
gemeente om samen af te spreken wanneer de gemeentetoeslag ingaat zodat het aansluit.
Mijn kind gaat al naar een gastouder of kinderopvang. Kan ik nu wel kinderopvangtoeslag voor de
peuteropvang aanvragen?
Ja, u kan voor meerdere aanbieders kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt een maximaal aantal
uren toegekend waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Dit aantal uren kunt u berekenen op
www.toeslagen.nl.
Ik ben ondernemer. Mijn partner helpt wel mee in de zaak maar krijgt daar geen vergoeding voor.
Komen we in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
In principe wel. Ook als u zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner komt u in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het is van belang dat u een redelijke inschatting kunt maken
van het aantal uren dat uw partner (de minst werkende van u twee) in de zaak meehelpt en dat u dat
desgevraagd ook aantoonbaar kunt maken. Bijvoorbeeld door een logboek bij te houden van de
gewerkte dagen, de verrichte werkzaamheden en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Let op:
werkt uw partner minder dan 5 uur per week in de zaak? Neem dan contact op met de gemeente voor
de gemeentetoeslag.
Ik word ontslagen. Raak ik direct op de ontslagdatum mijn recht op kinderopvangtoeslag kwijt?
Nee. Uw recht op kinderopvangtoeslag blijft geldig tot 3 maanden na de ontslagdatum. Na die periode
kunt u gemeentetoeslag ontvangen voor de peuteropvang.
Geldt voor kinderopvangtoeslag en gemeentetoeslag een inkomensgrens?
Nee. U kunt kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag aanvragen ongeacht de hoogte van uw
inkomen.
Kunnen we voor deelname aan de peuteropvang van ons pleegkind ook kinderopvangtoeslag
aanvragen?
Dat kan zolang aan de voorwaarde wordt voldaan dat beide partners werken, het kind ingeschreven
staat op uw adres en u een pleegouderbijdrage voor het kind ontvangt. Ontvangt u geen
pleegouderbijdrage dan moet u kunnen aantonen dat u per kwartaal minimaal € 408,- uitgeeft aan
levensonderhoud van het kind. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag omdat één van
beide partners niet werkt, dan kunt u voor het pleegkind een aanvraag voor gemeentetoeslag doen.
Aanvraag
Hoe vraag ik gemeentetoeslag aan?
Met het aanvraagformulier voor peuteropvang voor peuteropvang en VVE. Dit (digitale) formulier is te
vinden op de website van de gemeente www.hardinxveld-giessendam.nl.
Wat is het verzamelinkomen?
Uw (gezamenlijk) verzamelinkomen is het totaal van alles wat u en uw eventuele (toeslag)partner
samen in 1 jaar aan inkomsten hebben, zoals een salaris, uitkering of pensioen, met in mindering
eventuele fiscale aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek. Het verzamelinkomen geldt als
uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van uw toeslag.

Waar vraag ik mijn Inkomensverklaring aan?
U kunt uw Inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) aanvragen via de BelastingTelefoon.
Ik heb twee kinderen die naar de peuteropvang gaan. Moet ik twee formulieren invullen?
Nee, u kunt beide kinderen met één formulier opgeven.
Mijn oudste kind gaat al naar de peuteropvang. Nu gaat mijn jongste kind binnenkort ook. Moet ik een
nieuw aanvraagformulier invullen?
Nee, voor uw tweede kind kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier.
Hoe snel krijg ik de gemeentetoeslag?
U kunt de gemeentetoeslag krijgen vanaf 15 augustus 2015. U mag de gemeentetoeslag 3 maanden
van tevoren aanvragen. Als de aanvraag bij de gemeente binnen is, krijgt u binnen 8 weken bericht.
Moet ik de gemeentetoeslag elk jaar opnieuw aanvragen?
Nee. Op basis van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier en overige meegestuurde
gegevens wordt een beschikking voor de gehele periode (maximaal 2 jaar) vastgesteld. Na afloop van
deze periode worden opnieuw uw inkomensgegevens opgevraagd. Aan de hand daarvan wordt een
definitieve beschikking opgesteld. Het kan zijn dat u iets terug moet betalen of dat de gemeente u een
bedrag nabetaalt.
Wat als er iets verandert in mijn privé- of werksituatie?
In principe moet u alle (administratieve) wijzigingen doorgeven via het wijzigingsformulier. Ook dit
formulier is te vinden op de website van de gemeente. Wijziging in de hoogte van uw inkomen hoeft u
alleen maar door te geven wanneer deze wijziging tot gevolg heeft dat u in een andere
inkomenscategorie valt (en daarmee de hoogte van uw toeslag wijzigt). Een overzicht van de
inkomenscategorieën vindt u eveneens op de gemeentewebsite. Ook deze wijzigingen kunt u
doorgeven door middel van het wijzigingsformulier (inclusief inkomensgegevens). De gemeente stelt
dan een nieuwe beschikking op.
Financieel gemeentetoeslag
In de bepaling van de eigen bijdrage wordt gerekend met een maximum uurtarief dat gelijk is aan het
maximumtarief van de toeslagenregeling van de belastingdienst. Ik betaal meer dan het
maximumuurtarief. Krijg ik gemeentetoeslag gebaseerd op het werkelijke bedrag?
Nee, dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen peuteropvangtoeslag. Het
maximumuurtarief is dan het tarief waar de hoogte van de gemeentetoeslag op berekend wordt.
Mijn kinderopvang is goedkoper. Krijg ik dan gemeentetoeslag over dat goedkopere uurtarief of over
het maximum bedrag?
U krijgt gemeentetoeslag voor peuteropvang op basis van het werkelijke, dus goedkopere, tarief.
Hoe hoog is gemeentetoeslag?
De gemeentetoeslag is afhankelijk van uw inkomen, het aantal uren dat u gebruik maakt van
peuteropvang en de uurprijs van uw peuteropvang. U kunt met behulp van de rekenhulp op de
gemeentewebsite uitrekenen wat welke bijdrage u van de gemeentetoeslag kunt verwachten. U kunt
geen rechten ontlenen aan de Rekenhulp.
Is de gemeentetoeslag voor mijn tweede kind even hoog als voor de eerste?
Nee, deze is hoger. Als u meer kinderen hebt die tegelijk naar de peuteropvang gaan (bijvoorbeeld bij
meerlingen, of als uw ene kind drie is en de andere wordt binnenkort twee jaar), betaalt u voor het
tweede kind een lagere eigen bijdrage. De gemeentetoeslag voor het tweede kind is dus iets hoger.

Mag mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuteropvang?
Uw kind mag meer dan twee dagdelen naar de peuteropvang. Maar de gemeentetoeslag geldt alleen
voor twee dagdelen. Gaat uw kind drie of vier dagdelen, dan betaalt u die volledig zelf.
Moet ik ook verantwoording afleggen over de gemeentetoeslag?
Ja dat moet. Na afloop van de periode waarin uw kind gebruik heeft gemaakt van de peuteropvang
worden opnieuw uw inkomensgegevens opgevraagd. Aan de hand daarvan wordt gekeken of u de
juiste toeslag hebt ontvangen. Het kan zijn dat u iets terug moet betalen of dat de gemeente u een
bedrag nabetaalt.
Wat is de maximumuurprijs waarover ik toeslag ontvang?
De belastingdienst bepaalt ieder jaar wat de maximumuurprijs voor kinderdagopvang (peuteropvang)
is waarover u toeslag kunt krijgen. In 2015 is dat € 6,84. Overigens kan het zijn dat het tarief dat u
moet betalen hoger ligt, in dat geval betaald u het verschil zelf bij.
VVE
Wat is een VVE programma?
Een VVE programma (programma voor voor-en vroegschoolse educatie) wordt gegeven aan kinderen
van 2 tot 4 jaar in de peuteropvang en van 4 tot 6 jaar in de basisschool. Een VVE programma is
gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal en cognitieve ontwikkeling als ook de
sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Alle kinderen op de peuteropvang doen
mee aan het VVE programma. Kinderen met een indicatie voor VVE mogen extra uren meedoen aan
peuteropvang.
Welke aanbieders bieden in 2015 peuteropvang met VVE aan?
De Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Flierefluiter’ en de Stichting Peuterspeelzalen te
Hardinxveld-Giessendam (De Snaters en De Ukkepuk) bieden vanaf 15 augustus 2015 (periode van 1
juli tot 15 augustus betreft de zomervakantie) peuteropvang aan.
Wanneer krijgt mijn kind een indicatie van het consultatiebureau voor VVE?
Uw kind kan een indicatie voor VVE krijgen als het consultatiebureau vindt dat er een taalachterstand
is of daar risico op is. De arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zal dit met u bespreken.
Met een indicatie voor VVE kan uw kind 5 uur extra naar de peuteropvang, zonder dat het u iets kost!
Door extra uren naar de peuteropvang te gaan, helpt u uw kind aan een betere start op de
basisschool.
Moet ik een bijdrage betalen aan het VVE programma?
Als uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft zijn de extra uren VVE kosteloos. Uw kind
moet dan in totaal wel minimaal 10 uur per week naar de peuteropvang gaan.

