
Subsidieregeling peuteropvang Teylingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen,

gelet op de Wet Kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs, de Wet harmonisatie kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerken, de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang;

gelet op artikel 156, derde lid van de Gemeentewet;

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017;

overwegende dat het voor subsidieverlening aan een aanbieder van peuteropvang

noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Subsidieregeling peuteropvang Teylingen 2018

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. Inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens 
over een bepaald belastingjaar;

b. Kinderopvangtoeslag: de toeslag die gerechtigden ontvangen van de Belastingdienst voor 
peuteropvang dan wel kinderopvang;

c. LRK: het Landelijk Register Kinderopvang waarin aanbieders kinderopvang zijn opgenomen 
die voldoen aan de Wet kinderopvang;

Artikel 2 Doel
Het doel van deze regeling is peuteropvang toegankelijk te maken voor alle peuters van ouders 
zonder recht op kinderopvangtoeslag door een inkomensafhankelijke bijdrage bij aanbieders te 
subsidiëren.

Artikel 3 Looptijd
Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 

Hoofdstuk 2 VOORWAARDEN VOOR TOEKENNEN SUBSIDIE

Artikel 4 Subsidie peuteropvang
Een aanbieder kan voor de subsidie in aanmerking komen, indien de ouder van deze peuter voldoet 
aan de volgende voorwaarden: 

1. De ouder komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft bij inschrijving een 
recente inkomensverklaring overlegd aan de aanbied;

2. De ouder betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van deze regeling;

3. De peuter is woonachtig in de gemeente Teylingen

4. De peuter is niet jonger dan 2 jaar en gaat nog niet naar de basisschool. 

5. De aanbieder is als kinderdagverblijf geregistreerd in het LRK en gevestigd in de gemeente 
Teylingen.

Hoofdstuk 3 FINANCIERING EN HOOGTE SUBSIDIE

Artikel 5 financiering en hoogte van subsidie
De subsidie is inkomensafhankelijk en beschikbaar voor 7 uur per week, verdeeld over 2 minimaal 
twee dagdelen, met een maximum van 40 weken per jaar. 

De subsidie wordt toegekend volgens de volgende tabel: 

Inkomenscategorie Vergoeding per uur
Lager dan € 23.870,- € 6,96
€ 23.871,- tot € 25.124,- € 6,94
€ 25.125,- tot € 26.379,- € 6,86
€ 26.380,- tot € 27.630,- € 6,79



€ 27.631,- tot € 28.981,- € 6,72
€ 28.982,- tot € 30.329,- € 6,66
€ 30.330,- tot € 31.680,- € 6,57
€ 31.681,- tot € 33.029,- € 6,52
€ 33.030,- tot € 34.381,- € 6,44
€ 34.382,- tot € 35.730,- € 6,36
€ 35.731,- tot € 37.112,- € 6,30
€ 37.113,- tot € 38.496,- € 6,22
€ 38.497,- tot € 39.880,- € 6,16
€ 39.881,- tot € 41.263,- € 6,08
€ 41.264,- tot € 42.649,- € 5,99
€ 42.650,- tot € 44.033,- € 5,95
€ 44.034,- tot € 45.416,- € 5,87
€ 45.417,- tot € 46.800,- € 5,81
€ 46.801,- tot € 48.312,- € 5,72
€ 48.313,- tot € 51.278,- € 5,57
€ 51.279,- tot € 54.242,- € 5,50
€ 54.243,- tot € 57.209,- € 5,38
€ 57.210,- tot € 60.176,- € 5,17
€ 60.177,- tot € 63.140,- € 4,95
€ 63.141,- tot € 66.107,- € 4,72
€ 66.108,- tot € 69.072,- € 4,49
€ 69.073,- tot € 72.038,- € 4,26
€ 72.039,- tot € 75.006,- € 4,05
€ 75.007,- tot € 77.970,- € 3,82
€ 77.971,- tot € 80.938,- € 3,60
€ 80.939,- tot € 83.903,- € 3,36
€ 83.904,- tot € 86.867,- € 3,14
€ 86.868,- tot € 89.833,- € 2,93
€ 89.834,- tot € 92.858,- € 2,74
€ 92.859,- tot € 95.896,- € 2,49
€ 95.897,- tot € 98.933,- € 2,29
€ 98.934,- tot € 101.970,- € 2,08
€ 101.971,- en hoger € 1,95

Artikel 6 Wijze van uitbetaling
1. De subsidie wordt aan de aanbieder per maand uitbetaald op basis van indiening achteraf. 

2. De aanbieder levert hierbij in ieder geval de volgende gegevens aan:

a. Naam van het kind

b. Woonplaats van het kind

c. Geboortedatum van het kind

d. Inkomens categorie ouders

e. Weken waarin het kind de opvang heeft bezocht

Hoofdstuk 4: SLOTBEPALINGEN
 
Artikel 7 Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van de aanbieder, artikelen van deze 
subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing naar oordeel 
van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 
Artikel 8 Citeertitel

De subsidieregeling kan worden aangehaald als de “Subsidieregeling peuteropvang Teylingen 2018


