
 

 

Overzicht tarieven Casca-peuteropvang subsidie gemeente 

Heemstede 2023 

Deze tarieven zijn van toepassing als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. 
Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-
recht-op-kinderopvangtoeslag kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. 
 
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u via de gemeente Heemstede in aanmerking  komen voor 
een lager tarief voor maximaal 2 ochtenden/week via de regeling peuteropvang-toeslag. U kunt hiervan 
gebruik maken door de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen, en deze in te dienen bij 
gemeente Heemstede, afdeling IASZ (iasz@heemstede.nl).  
Indien uw aanvraag is goedgekeurd door de gemeente, kunnen wij voor uw plaatsing ondergenoemde tarieven 
hanteren. 
 
Locaties: 

Peuteropvang Pluizebol 
Eykmanlaan 39a 
2105 RA Heemstede 

Peuteropvang Klimappel 
Lanckhorstlaan 9 
2101 BA Heemstede 

 
Openingstijden: 
De Pluizebol is geopend op ma., di, do. en vr.dag. (4 ochtenden/week) 
De Klimappel is geopend op ma. tm vr.dag. (5 ochtenden/week) 
De peuteropvang is geopend in schoolweken (40 weken per jaar), feestdagen uitgezonderd. 
De openingstijden zijn: 08:30-12:00 (3,5 uur) 
(met uitzondering van ma. en do. op de Pluizebol: 08:30-13:00 (4,5 uur)) 
 
Berekening opvanguren: 
Een kalenderjaar peuteropvang bestaat uit 40 weken. Dat zijn 52 weken – 12 weken schoolvakanties 
(zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie). Tijdens de zes weken 
zomervakantie ontvang u geen factuur, deze weken vallen buiten de jaarberekening. 
Berekening maandbedrag per twee ochtenden van 3,5 uur: 7 uur x 40 weken, gedeeld door 10,5 maand = 
gemiddeld 26,67 uur/maand. 
 
Maandbedrag per gezamenlijk toetsingsinkomen: 

Toetsingsinkomen Ouderbijdrage per uur 1e 
kind 

Maandbedrag 2 ochtenden; 
7 uur/week 

Lager dan € 21.278 € 0,36 € 9,60 

€21.279 - € 32.715 € 0,45 € 12,00 

€ 32.716 - € 45.018 € 0,97 € 25,86 

€ 45.019 - € 61.231 € 1,52 € 40,54 

€ 61.232 - € 88.015 € 2,63 € 70,14 

€ 88.016 - € 121.965 € 4,48 € 119,46 

€ 121.966 en hoger € 5,95 € 158,66 

Voor het (tegelijkertijd geplaatste) 2e kind liggen de tarieven lager. 
 
Wilt u meer dan twee ochtenden/week afnemen, dan vallen deze niet onder de subsidieregeling van de 
gemeente en bedragen de kosten per extra ochtend € 119,60 per maand (uurtarief € 8,97) 
 
Wilt u verdere informatie, neemt u dan contact op met Daniëlle de Haan 023-5483812 (di. en do. 09:00-12:00) 
of via kinderopvang@casca.nl 
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