PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE I EN II

Financieel nieuws
Geachte ouders, verzorgers,
Inmiddels is gisteren ook bekend geworden dat de Gemeente Purmerend heeft besloten om
ook ouders die gesubsidieerde tarieven aan de peuteropvang betalen te compenseren voor de
niet genoten kinderopvang dagen in de periode van maart t/m mei 2020.
De terugbetalingsregeling kent 2 categorieën ouders;
1. De tweeverdieners of het werkende 1oudergezin die kinderopvangzorgtoeslag
ontvangen van de belastingdienst
2. De gezinnen waarin 1 ouder werkt, of ouders/gezinnen met een uitkering of
ouders/gezinnen die een inkomen onder bestaansminimum hebben die in aanmerking
komen voor de gesubsidieerde opvang op basis van inkomensniveau (zie bijlage
tarieven)
Categorie 1. ontvangt rechtstreeks via de belastingdienst een vergoeding voor het verschil
tussen de gefactureerde tarieven peuteropvang en de ontvangen zorgtoeslag.
Categorie 2. Ontvangt een terug vergoeding van de gefactureerde tarieven door de
peuteropvang, zodra deze door de Gemeente aan ons is overgemaakt.
Zowel de Overheid als de Gemeente hebben toegezegd om deze vergoedingen in de maand
juni of uiterlijk juli 2020 uit te betalen, uiteraard alleen wanneer u de facturen in de periode
maart t/m mei heeft voldaan.
Ouder categorie 1.
Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij
bijvoorbeeld ZZP’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst,
zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen.
Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele
inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via
het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op
kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren)
van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Na deze 3 maanden
Wanneer u als werkend 1 oudergezin of werkend 2 oudergezin nog steeds werkloos bent,
dan komt u in principe in aanmerking voor de gesubsidieerde kinderopvang tarieven in de
ouder categorie 2.
Om voor deze categorie in aanmerking te kunnen komen moet u dit wel gedocumenteerd aan
kunnen tonen. Mocht u in deze situatie terechtkomen dan kunt u telefonisch contact opnemen
met onze administratieve dienstverlener Peutersaen 075-7630510 voor hulp en verder advies.
Oudercategorie 2.
Wanneer de enig werkende ouder in het 2 oudergezin ontslagen wordt en er een uitkering
wordt aangevraagd dan daalt het inkomen. Als u in deze situatie terecht komt dan kunnen wij
u waarschijnlijk in een lagere inkomens categorie plaatsen en betaalt u een lager maandtarief
(zie bijlage tarieven tabel) Neem in deze situatie telefonisch contact op met onze
administratieve dienstverlener Peutersaen 075-7630510 voor hulp en verder advies.
Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen.
Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan
gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs).
Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract
opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting
waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid
kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod
blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.
Mocht u toch besluiten om uw contract te beëindigen:
1. Denk bij inkomensverlies door ontslag dan eerst nog even na over de gesubsidieerde
opvang, mogelijk voor 1 of 2 dagdelen per week zodat uw peuter tegen een veel lager
maandbedrag (zie bijlage tarieven) toch naar de peuterspeelzaal kan blijven gaan en
zich sociaal kan blijven ontwikkelen met de andere peuters. Overleg met ons wanneer
u in deze situatie dreigt terecht te komen dan kunnen wij u echt verder helpen. Ook wij
willen dat het u en uw gezin goed blijft gaan. Samen hebben wij immers hetzelfde
doel namelijk het beste voor uw peuter(s).
2. In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw
overeenkomst kunt beëindigen. (1 maand opzegtermijn)
3. Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.

Tarieven gesubsidieerde peuteropvang voor 1 dagdeel per week ( 4 dagdelen per maand)
of 2 dagdelen per week ( 8 dagdelen per maand)

