Heemskerk, 8 november 2018
Geachte *Aanhef*
Jaarlijks informeren wij u over de tariefwijziging voor het komende kalenderjaar. Wij hebben die eerst
voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie (COC). Nadat enkele vragen vanuit twee LOC’s zijn
beantwoord, heeft de COC ingestemd met de voorgestelde tarieven voor 2019.

Tarieven per 1 januari 2019


Voor de opvangsoorten kinderdagverblijven en Peuteropvang verhogen wij het tarief met 6,5%. Deze
stijging is het gevolg van effecten van de inflatie, loonkostenontwikkeling en de kostenverhogende weten regelgeving bij de Kinderdagverblijven en Peuteropvang (IKK).



Voor de Naschoolse Opvang verhogen wij het tarief met 1,9 %. Deze stijging is het gevolg van de
effecten van de inflatie en de loonkostenontwikkeling.



De tarieven voor de Tussenschoolse Opvang gaan met € 0,15 per keer omhoog.



Het tarief voor de Voorschoolse Opvang blijft gelijk aan 2018.

Op de volgende pagina staan in bijlage 1 de nieuwe uurtarieven in tabelvorm weergegeven.

Ontwikkelingen Kinderopvangtoeslag
Het ministerie SZW heeft de maximum uurtarieven voor 2019 verhoogd. Ook is het % van de vergoeding
Kinderopvangtoeslag gewijzigd. Daardoor ontvangen ouders per uur een hogere vergoeding dan in 2018.
In de meeste gevallen gaan ouders, ondanks de verhoging van het uurtarief, minder betalen. Alleen voor de
peuteropvang is dit nog niet duidelijk(zie bijlage op pagina 2).
Als u uw situatie wilt berekenen, adviseren wij u dit te doen met behulp van de rekentool op onze website:
www.welschapkinderopvang.nl.

Binnenkort ontvangt u van ons een persoonlijk kostenoverzicht voor 2019.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Tilly Kersten
Directeur bestuurder

BIJLAGE 1
Tarieven Kinderdagverblijven en Peuteropvang in 2019

Uurprijs Kinderdagverblijf 2018

Ma tm vrij
Vroege opvang

51 weken
€ 7,02
€ 5,26

Uurprijs Peuteropvang 2018
Ma tm vrij

40 weken
€ 8,12

Uurprijs KDV 2019 (+ 6,5 %)

Ma tm vrij
Vroege opvang

51 weken
€ 7,48
€ 5,60

Uurprijs POV 2019 (+ 6,5 %)
Ma tm vrij

40 weken
€ 8,65

Uurprijzen KDV 2019 halve opvangdag/
hele dag per 2 weken
51 weken
Wo en vrij
€ 8,65

Bijdrage gemeenten 2019* Bijdrage ouders
€ 0,50

€ 8,15

* De bijdrage van de gemeente voor Peuteropvang is nog onder voorbehoud.
In 2018 hebben de gemeentes Heemskerk en Beverwijk voor Peuteropvang € 0,50 per uur bijgedragen voor alle
ouders, óók als ouders in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. Daarmee werd de werkelijke uurprijs
voor ouders lager.
De gemeentes hebben nog geen uitsluitsel gegeven voor 2019. Welschap verwacht dat zij hun bijdrage in 2019
zullen handhaven. Zodra het besluit van de gemeente duidelijk is, informeren wij betreffende ouders daarover.

Tarieven Buitenschoolse opvang 2019

Uurprijs Naschoolse opvang 2018
Zonder continurooster
40 wk 51 wk 9 wk
Ma tm vrij
€ 7,78 6,77
7,78

Uurprijs NSO 2019 (+ 1,9%)
Zonder continurooster
40 wk 51wk 9 wk
€ 7,93 6,90
7,93

Uurprijs Naschoolse Opvang 2018
Met continurooster
40 wk 51 wk 9 wk
Ma tm vrij
€ 7,45 € 6,59 €7,78

Uurprijs NSO 2019 (+ 1,9 %)
Met continurooster
40 wk 51 wk 9 wk
€ 7,59 € 6,72 € 7,93

Voorschoolse opvang
Gelijke prijs 2018: € 10,33
Tussenschoolse opvang
Op contract basis € 3,00 per keer
Met een strippenkaart € 3,50 per keer

