Aanvraag vermindering kosten voor peuteropvang 2017
Naam Peuteropvang…………………
Naam kind ………………………….

Geboortedatum kind …………………………..

Mensen met een laag inkomen, die wonen in de Drechtsteden, kunnen in aanmerking komen voor
vermindering van de kosten voor peuteropvang.
Het netto inkomen voor een alleenstaande ouder is maximaal € 1.120,38 per maand.
Het netto inkomen voor gehuwden samenwonenden is maximaal € 1.600,54 per maand.
Het vermogen bedraagt maximaal € 11.880,-.
Op de achterkant geeft de toelichting meer informatie over hoe u uw inkomen en vermogen kunt
bepalen

Wilt u van deze regeling gebruik maken, vul dan onderstaande verklaring in.
Aanvrager
Naam
Adres
Telefoonnummer
BSN nummer

………………………….
………………………….
…………………………
…………………………

Partner (indien van toepassing)
Naam
……………………..
Adres
……………………..
Telefoonnummer
……………………..
BSN nummer
……………………..

Geef aan wat voor u van toepassing is.
1.

0

0

2.

0

0

Ik ben alleenstaande ouder. Mijn netto inkomen is minder dan € 1.120,38 per maand
en mijn vermogen is minder dan € 11.880.- namelijk € ………………
(voor nadere toelichting zie achterzijde van dit formulier).
Behalve ik zelf en mijn minderjarig(e) kind(eren) wonen er geen andere
mensen op mijn adres.
Ik ben gehuwd/samenwonend. Ons gezamenlijk netto inkomen is minder dan
€ 1.600,54 per maand en ons vermogen is minder dan € 11.880,- namelijk
€ ……………..
(voor nadere toelichting zie achterzijde van dit formulier).
Behalve ik zelf, mijn partner en onze minderjarig(e) kind(eren) wonen er geen andere
mensen op mijn adres.

Met uw handtekening verklaart u de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, en dat u weet dat
uw verklaring kan worden gecontroleerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.
Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens uit te wisselen met de Sociale Dienst Drechtsteden.
Ik weet dat ik kan vragen om inzage in de gegevens die over mij worden uitgewisseld en recht heb om
ze te verbeteren
Plaats ………………..

Datum …………………………

Ondertekening aanvrager

…………………………

Ondertekening partner ( indien van toepassing)

…………………………

Let op: Wanneer u gebruik maakt van deze regeling, dan moet u wijzigingen in uw inkomen,
vermogen of situatie door geven bij de peuteropvangorganisatie.

LET OP
Maakt u gebruik van de vermindering in de kosten van de peuteropvang dan bent u zelf
verantwoordelijk voor het juist invullen van de vragen over uw inkomen en uw vermogen. De
vermindering in de kosten van peuteropvang is een speciale vorm van bijzondere bijstand. Daarom
gelden er eisen over uw maximale inkomen en uw vermogen.
De Sociale Dienst Drechtsteden kan contact met u opnemen om uw gegevens te controleren. Klopt
uw opgave niet dan moet u de vergoeding terugbetalen.
U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden, telefoon
078 - 770 8910 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00
uur).
U kunt via de website www.socialedienstdrechtsteden.nl uw vraag ook digitaal stellen.

INKOMEN
Wat verstaan we onder inkomen?
Uw inkomen bestaat uit de netto inkomsten per maand van u en uw eventuele partner. Behalve
salaris, uitkering, alimentatie tellen enkele heffingskortingen van de belastingdienst mee zoals de
alleenstaande ouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de minst verdienende
partnerkorting.
Huurtoeslag en zorgtoeslag hoeft u niet mee te tellen.

VERMOGEN
Wat verstaan we onder vermogen?
Kort gezegd bestaat het vermogen uit de waarde van alle bezittingen minus schulden van uzelf en uw
eventuele partner.
Uw vermogen bestaat uit uw tegoeden op uw bank- en/of spaarrekeningen, de waarde van eventuele
aandelen, obligaties, enz. Tot uw vermogen hoort ook de waarde van een tweede huis, van uw auto,
sieraden, caravan, boot e.d. Ook vermogen in het buitenland moet u meetellen.
Schulden die u heeft mag u verrekenen. Het moet dan wel gaan om schulden, waarvoor u een
contractuele terugbetalingsverplichting heeft.
Voorbeeld: de waarde van uw bezittingen is € 15.000,- en u heeft een lening bij de bank van
€ 5.000,-. Dan is uw vermogen € 10.000,-.
Heeft u een koopwoning die u zelf bewoont geldt een speciale regeling. U hoeft de waarde van uw
huis niet volledig mee te nemen. Uw resthypotheek trekt u af van de waarde van uw woning en u kunt
bovendien € 50.100,- in mindering brengen.
Voorbeeld: uw huis heeft een waarde van € 120.000,-. Heeft u een hypotheeksaldo van
€ 70.000,- dan is uw extra vermogen als huisbezitter € 100,00 -/- (€ 120.000,- - € 70.000,- € 50.100,-).

