In te vullen door de gemeente
Client nummer: ……………………………
Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: 0172 465 565
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Werkprocesnummer:……………………..
Medewerker:……………………………….

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE KOSTEN PEUTEROPVANG ALPHEN AAN DEN RIJN
(* woont u in Nieuwkoop of Kaag en Braassem dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling)

1. Persoonsgegevens
Als dit uw eerste aanvraag is dan moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meesturen.
Aanvrager

□man □vrouw

Partner

□man □vrouw

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam

Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

IBAN-rekening

Voorletters en
achternaam kind

Geboortedatum
kind

Naam organisatie van de
peuteropvang

Aantal dagdelen en uren
peuteropvang per week

Heeft u al een overeenkomst met de organisatie van de peuteropvang? Levert u dan een kopie hiervan in. Heeft u nog
geen overeenkomst in uw bezit? Dan kunt u deze op een later moment inleveren.

2. Ontvangt u voor uw kind/ uw kinderen, kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
 Ja. Dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming, omdat u al een tegemoetkoming krijgt van de Belastingdienst.
 Nee. Ga door naar vraag 3.

3. Is uw kind/zijn uw kinderen VVE geïndiceerd?
 Ja. Dan heeft u geen recht op een bijdrage, omdat u al een tegemoetkoming krijgt vanuit de VVE subsidieregeling.
 Nee. Ga door naar vraag 4.
4. Heeft u een Sociaal Medische Indicatie (SMI)?
 Ja. Dan heeft u geen recht op een bijdrage. De indicatie en vergoeding gaan via Participe.
 Nee. Ga door naar vraag 5.

5. a. Ontvangt u een bijstandsuitkering (Participatiewet) van de gemeente Alphen aan den Rijn?
 Ja. Ga door naar vraag 6
 Nee.

5. b. Wat is uw inkomen?
Geeft u hieronder aan wat uw (gezamenlijke) jaar inkomen is. U kunt de gegevens gebruiken van de meest recente
jaaropgave die u heeft ontvangen of een inkomensverklaring (voorheen een IB60 formulier). Lever een bewijs van uw
inkomen in. Als u een partner heeft, moet u deze gegevens ook bijvoegen.
Soort inkomen
Uw Jaarinkomen

Aanvrager

Partner

€

€

6. Ruimte voor toelichting

7. Is uw aanvraag volledig?
Controleert u voordat u de aanvraag indient, of de aanvraag compleet is. Heeft u alle vragen beantwoord? En heeft u
een kopie van alle bijlagen bij de aanvraag gedaan?
Het gaat om de volgende bijlagen:

Kopie contract kinderopvang organisatie

Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld uw meeste recente jaaropgave of een inkomensverklaring). Als u een
bijstandsuitkering ontvangt is een bewijs van inkomen niet nodig.
Als de aanvraag compleet is, kunnen we uw aanvraag sneller afhandelen.

8. Betaling bijdrage
Als u een bijdrage krijgt voor de peuteropvang dan betalen we deze vergoeding rechtstreeks aan de
kinderopvangorganisatie. Het bedrag dat nog overblijft, moet u zelf betalen aan de kinderopvangorganisatie.

9. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld en machtigt/machtigen
hierbij de gemeente om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens/nog
te verstrekken gegevens en naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van bijzondere bijstand.
Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat als blijkt dat de verstrekte informatie onjuist is en/of informatie is
verzwegen hier juridische consequenties aan kunnen worden verbonden. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren
tevens ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Houd er rekening mee dat het Serviceplein kan vragen om aanvullende bewijsstukken.

Plaats:
Datum:
Handtekening aanvrager:
Handtekening partner:
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor
het doel waartoe deze zijn verkregen.

BIJLAGE BIJ AANVRAAG BIJDRAGE PEUTEROPVANGKOSTEN
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van peuteropvang moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen.

Inkomenseisen
Het (gezamenlijk) jaarinkomen (ook wel fiscaalloon op de jaaropgave genoemd) mag in ieder geval niet meer dan
€ 35.730 (14e trede van de kinderopvangtoeslag 2018) zijn.

Overige voorwaarden
Er bestaat recht op een bijdrage voor de kosten van de peuteropvang als u:
 in de gemeente Alphen aan den Rijn woont;
 een tegemoetkoming vraagt voor een ten laste komende kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar;
 geen aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening;
 de peuteropvang afneemt bij een kinderopvangorganisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen
Peuterspeelzalen.

Wat is de hoogte van de bijdrage en het maximaal aantal uren?
De maximale vergoeding bedraagt in 2018 € 7,45 per uur. De bijdrage is voor maximaal 7 uur per week gedurende
maximaal 40 weken per jaar.
Voor de hoogte van de bijdrage gaan we uit van de tabel van de Belastingdienst. De bijdrage is dus afhankelijk van de
hoogte van het inkomen.

Wanneer vraagt u deze bijdrage aan?


U moet een aanvraag indienen vóórdat u kosten maakt.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?



Door het formulier volledig en naar waarheid in te vullen;
Door het formulier en de kopieën van bewijsstukken in te leveren bij het Serviceplein van de gemeente Alphen
aan den Rijn. Of door het formulier met de kopieën van bewijsstukken op te sturen (een postzegel is niet
nodig) naar: Het Serviceplein/Inkomen, Antwoordnummer 10076, 2400 VB Alphen aan den Rijn.

Hoe gaat het verder?
Als wij uw volledige aanvraag ontvangen hebben, handelen wij uw aanvraag af. U ontvangt hiervan bericht. Als wij
meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Heeft u vragen over deze bijdrage?
Met al uw vragen kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij het Serviceplein via telefoonnummer 14
0172. U kunt ook langskomen bij het Serviceplein in het gemeentehuis. Als u langskomt, houdt u dan rekening met
een eventuele wachttijd. De openingstijden zijn op maandag van 13.00 tot 16.30 uur en op dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.

