
 

Verschillen van een cent tussen bovenstaande ouderbijdragetabel en uw maandelijkse factuur zijn mogelijk. 
 

 

 

Ouderbijdrage / tarief peuteropvang gemeente Weststellingwerf  

(ingangsdatum 1 januari 2021) 

 

De peuteropvang in de gemeente Weststellingwerf valt onder de Wet Kinderopvang (peuteropvang WKO). Bent u 

beiden werkzaam en/of studeert u, dan betaalt u het onderstaande bruto bedrag aan Doomijn voor de peuteropvang. De 

netto maandelijks kosten voor de peuteropvang vallen lager uit, omdat u recht op kinderopvangtoeslag heeft. Deze 

vraagt u aan bij de Belastingdienst of heeft u wellicht al gedaan. Trekt u de ontvangen toeslag af van onderstaande 

kosten dan blijft uw netto ouderbijdrage over. De toeslag is inkomensafhankelijk, hoeveel u ontvangt van de 

Belastingdienst verschilt per huishouden. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Vrijwel altijd is deze 

regeling financieel aantrekkelijker voor u dan betalen volgens de gemeentelijke ouderbijdragetabel. 

 

Uurtarief peuteropvang: € 8,46 

Peuterspeelzaal Twee dagdelen 

bruto te betalen per 
uren per maand                 maand 

 
 
 

2 dagdelen van 4 uur 

 
 
 

26,67 

 
 
 

€ 225,60 

De bovenstaande maandelijkse bruto kosten zijn gebaseerd op 40 weken spelen op de peuteropvang en wordt 12 maanden per jaar 

bij u in rekening gebracht. 

 

Ouderbijdragetabel 

Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag dan betaalt u de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke 

ouderbijdragetabel zoals hieronder vermeld. Deze wordt 12 maanden bij u in rekening gebracht. 

 

Gezamenlijk bruto gezinsinkomen 

per jaar 

Maandelijkse 
ouderbijdrage 

twee dagdelen 

Van t/m  

lager dan € 20.302 € 9,02 

€ 20.303 € 31.214 € 11,22 

€ 31.215 € 42.953 € 24,05 

€ 42.954 € 58.423 € 37,62 

€ 58.424 € 83.979 € 65,25 

€ 83.980 € 116.371 € 110,93 

€ 116.372 en hoger € 149,29 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) vanaf 2,5 jaar 

Als uw kind een VVE indicatie van het consultatiebureau heeft, mag uw kind vanaf 2 jaar vier dagdelen per week 

naar peuterspeelzaal Paulus Potterstraat, peuterspeelzaal Oranje Nassaulaan, peuterspeelzaal Grote Vuurvlinder 

(Wolvega) of peuterspeelzaal Mandehof (Noordwolde). Het derde en vierde dagdeel worden volledig vergoed door de 

gemeente. Dat geldt ook voor ouders die kinderopvangtoeslag aanvragen. U hoeft hierover dus geen ouderbijdrage te 

betalen en ook geen toeslag aan te vragen. De kosten voor vier dagdelen zijn daarmee gelijk aan de kosten voor twee 

dagdelen. 

http://www.toeslagen.nl/

