Stuur het ingevulde formulier met
bewijsstukken naar:
Gemeente Opsterland
t.a.v. Informatiepunt Wmo
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

Aanvraagformulier
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Peuterspeelzalen 2014
Uw naam
Naam partner
Straat + huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam kind
Geboortedatum kind
Datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat: ____/____/20__
Vergoedingen
Graag aankruisen welke vergoeding(en) u aanvraagt:
O Ik wil een tegemoetkoming van 50% op de ouderbijdrage aanvragen. Mijn netto
€ 1.340,99 als alleenstaande ouder of
gezinsinkomen is lager dan
€ 1.489,99 als gehuwde of samenwonende ouders.
O Ik wil een volledige vergoeding van de peuterspeelzaaldeelname van mijn kind aanvragen.
U kunt hieronder aangeven op basis van welke bijzondere omstandigheden u
hiervoor in aanmerking wilt komen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Inkomen
Inkomen van uzelf € …………….. netto per maand. Inkomen van uw partner € ………….…. netto per
maand. Om na te gaan of u voldoet aan de inkomensgrenzen vragen we u een recent bewijsstuk - niet
ouder dan drie maanden - mee te sturen. Dit kan een kopie van uw uitkeringspecificatie, een
loonspecificatie of een beschikking van de Belastingdienst zijn. Stuur géén jaaropgave op.
Handtekening(en)
Ondergetekende verklaart de aanvraag naar waarheid ingevuld te hebben en ermee akkoord te gaan
dat de gemeente gegevens uitwisselt met Timpaan Kindercentra als het gaat om een vergoeding voor
peuterspeelzaalplaatsen.
Plaats: ____________________________ Datum:____/____/____
Handtekening:

Handtekening partner:

Toelichting: Tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen

De gemeente Opsterland ondersteunt gezinnen met een lager inkomen door middel van
een vergoeding voor de peuterspeelzaaldeelname.
Deze vergoeding wordt rechtstreeks aan Timpaan Peuterspeelzalen overgemaakt en wordt bij
u in mindering gebracht.
Wie komt hiervoor in aanmerking (2014)?
Alleenstaande ouders met een netto gezinsinkomen lager dan € 1.340,99.
Gehuwde/samenwonende ouders met een netto gezinsinkomen lager dan € 1.489,99.
Wat kunt u eventueel vergoed krijgen?
1. Korting van 50% op de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.
2. In bijzondere situaties kan door de gemeente worden besloten dat u géén eigen bijdrage voor de
peuterspeelzaal hoeft te betalen.
Per wanneer?
Na akkoord van de gemeente wordt de hoogte van de ouderbijdrage aangepast.
Wat moet u ervoor doen?
Bij dit document vindt u een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier stuurt u samen met een
recente kopie van uw inkomensbewijsstukken – niet ouder dan drie maanden - naar de gemeente
Opsterland. De gemeente besluit of u voor een vergoeding in aanmerking komt en zal u hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen. Daarna geeft de gemeente dit door aan Timpaan. Timpaan past uw
ouderbijdrage vervolgens aan.
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van het formulier, dan kunt u contact opnemen met het
Informatiepunt Wmo: telefonisch via (0512) 386 386 maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30
uur) of mail naar wmo@opsterland.nl

