Aan alle ouders/verzorgers van
de kinderen van alle peuteropvanglocaties

Datum:
Onderwerp:

31 oktober 2018
Tarieven 2019

Geachte ouder/verzorger,
Graag informeren wij u over de nieuwe tarieven 2019.
In de peuteropvang gaat de komende jaren een en ander veranderen. Dit heeft te maken met het in
2017 afgesloten regeerakkoord en het gewijzigde Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Een
belangrijk aspect hierbij is het verhogen van het aantal uren van Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) van 400 naar 640 uren per jaar voor doelgroepkinderen. De gemeente Landgraaf gaat hiervoor
ook substantieel extra middelen krijgen. We zijn momenteel nog in overleg over hoe we dit verder
kunnen operationaliseren. In het kader van de harmonisatie zullen naast SPL ook alle andere in
Landgraaf aanwezige kinderopvangaanbieders, waaronder KOP, meegenomen worden.
Aangezien nu nog niet duidelijk is welke kant het zal uitgaan, gaan we vooralsnog uit van de huidige
tarievensystematiek .
In 2019 wordt de maximaal te vergoeden uurprijs kinderopvang vanuit de belastingdienst met 7,7%
verhoogd naar € 8,02 (2018: € 7,45). De hogere toeslagen zijn geïndiceerd en een compensatie voor de
kostenverhogende maatregelen van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang IKK, die in 2019 in
werking treden, wat leidt tot meer personele inzet. Zie ook bijgaande kostenprognose Ayit/MTH in
opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang.
De totale kostenontwikkeling 2019 kinderdagverblijven berekend vanuit de prognose bestaat uit:
- de kostenverhogende effecten op loonkosten (min +3,46% max + 5,26%);
- het kostenverhogende effect van de extra personele inzet IKK (+8%, dit is een conclusie uit
het Praktijkonderzoek effecten IKK van Buitenhek in opdracht van de Brancheorganisatie);
- het kostenverhogende effect van een pedagogisch beleidsmedewerker (min +1,2% max +1,6%);
- de inflatie overige kosten (+2,4%).
Dit impliceert een totale kostenverhoging van minimaal +9,6% tot maximaal 11,1%.
Aangezien de kostenverhogende IKK maatregelen slechts een beperkt effect hebben op de
peuteropvang stellen we voor om deze tarieven met slechts 4% verhogen.
Bij de peuteropvang zijn er 3 soorten tarieven:
1. Tarief doelgroepkinderen: dit tarief is in 2019 € 79,67 (voor 2 of 4 dagdelen) per maand (2018: €
76,60). NB: Zij betalen slechts 2 maanden voor een heel jaar;
2. Tarief voor kinderen met recht op kinderopvangtoeslag : dit tarief is in 2019 € 8,22 bruto per uur
(2018: € 7,90) NB: het jaarbedrag wordt over 12 maanden in rekening gebracht;
3. Tarief voor de overige kinderen: € 79,67 (voor 2 dagdelen) per maand (2018: € 76,60). Dit bedrag
wordt 11 maanden in rekening gebracht.
NB: alle tarieven gelden behoudens gemeentelijke wijzigingen.

Mocht u overigens interesse hebben in deelname aan de oudercommissie van uw peuteropvang dan
verzoeken wij u dit met de leiding van uw locatie op te pakken. Oudercommissies hebben adviesrecht
in het beleid en de tarieven van de stichting en hebben altijd behoefte aan nieuwe leden.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik die
graag van u.
Met vriendelijke groet,
Stichting Peuterwerk Landgraaf
Jolanda Rikers
directeur/bestuurder

