Format subsidieaanvraag (VVE-)peuteropvang 2022
College van B en W
Gemeente Tytsjerksteradiel
Postbus 3
9250 AA Burgum
<Woonplaats, d.d. ….>

Betreft: subsidieaanvraag (VVE-)peuteropvang Tytsjerksteradiel 2022.

Geacht college,
Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op de vastgestelde op de vastgestelde Subsidieregeling
peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021.
Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•

•
•

Een totale capaciteit van … plaatsen (… groepen x 16 plaatsen).
Kostprijs van € …. per peuter per uur. Opgebouwd uit landelijk uurtarief kinderopvang 2022
(€…) en € 1,66 koptarief.
Een gemiddelde bezettingsgraad van …%, met een geschatte verdeling van …% WK
plaatsingen en … % gemeente toeslag plaatsingen.
Gemiddeld …VVE doelgroepkinderen op jaarbasis.
Voor VVE doelgroepkinderen geldt dat ouders voor het 1e en 2e dagdeel een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen en dat het 3e en 4e dagdeel voor de ouders van
VVE doelgroepkinderen gratis is en dus geheel voor rekening van de gemeente komt.
De gemiddelde inkomensafhankelijke ouderbijdrage in 2022 is…
Openingstijden per dagdeel: 4 uur.

Opbouw subsidieaanvraag:
Reguliere peuteropvang (2 dagdelen per week/8 uur):
1. …kinderen zonder recht op KOT x 8 uur per week x €… (landelijk uurtarief 2022 minus
ouderbijdrage) x 41 weken = €…….
2. …kinderen met recht op KOT x 8 uur per week x € 1,66 x 41 weken = € …..
VVE doelgroepkinderen (4 dagdelen per week/16 uur):
1e en 2e dagdeel:
1. …kinderen zonder recht op KOT x 8 uur per week x €… (landelijk uurtarief 2022 minus
ouderbijdrage) x 41 weken = €…….
2. …kinderen met recht op KOT x 8 uur per week x € 1,66 x 41 weken = € …..
3e en 4e dagdeel (volledig vergoed door de gemeente)
1. …kinderen x 8 uur per week x € ….(landelijk uurtarief 2022) x 41 weken = €….

Samenvatting
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in totaal aangevraagd subsidie voor 2022:
Reguliere peuteropvang zonder kinderopvangtoeslag 1e en 2e
dagdeel
Reguliere peuteropvang met kinderopvangtoeslag 1e en 2e dagdeel
(koptarief)
VVE doelgroepkinderen totaal 1e t/m 4e dagdeel
Inzet HBO-ers: …. VVE kinderen x € 363,Extra bijdrage VVE kinderen (art. 5b, lid 2c): …VVE kinderen x € 440,Totaal
Hoogachtend, d.d……
<naam>
<functie>
< handtekening>
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