
        Afdeling Zorg en Welzijn 
 

  
aanvraagformulier vergoeding kinderopvang SMI / VVE /dagdelen 
peuteropvang 
 
 

Door de gemeente in te vullen     datum aanvraag : ……………………….. 
registratienummer  aanvrager : ……………………….. in behandeling bij : ……………………….. 
registratienummer  partner : ……………………….. aanvraagnummer : ……………………….. 
 

 

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergoeding voor kinderopvang op grond van een sociaal 
medische indicatie, voor- en vroegschoolse educatie en dagdelen peuteropvang. 
 
Als de invulruimte op het formulier onvoldoende is kunt u op de achterzijde van het formulier de resterende 
gegevens invullen.  
 
Algemeen 
Wanneer mogelijk 
Een subsidie kinderopvang en peuteropvang van de gemeente Waterland is niet mogelijk als u een 
tegemoetkoming kunt krijgen via de Belastingdienst. Check de website van de Belastingdienst en vul een 
aanvraag in als zou u de tegemoetkoming via de Belastingdienst willen aanvragen. Of u daarvoor in aanmerking 
komt, blijkt tijdens het invullen. Komt u niet in aanmerking dan wordt dit daar getoond. Print die pagina/opmerking 
uit en voeg deze bij de aanvraag. LET OP: bij de Belastingdienst valt Peuteropvang onder Kinder(dag)opvang. 
 
Betaling aan kinderopvangorganisatie 
Als een subsidie wordt toegekend, dan worden betalingen rechtstreeks uitgekeerd aan de 
kinderopvangorganisaties waarmee u een contract afsluit. Heeft u al een proforma contractaanbieding? Stuur dan 
een kopie hiervan mee. Geef in dit formulier bij punt 4 aan met welke kinderopvangorganisatie u een contract 
afsluit/wilt afsluiten. Eigen bijdragen zijn voor uw eigen rekening. 
 
Tegemoetkoming toegekend betekent niet automatisch een opvangplek 
Een subsidietoekenning van de gemeente betekent niet automatisch dat er (direct) plek is voor uw kind bij de 
kinderopvangorganisatie in kwestie. Over de plaatsing van uw kind maakt u rechtstreeks met de 
kinderopvangorganisatie afspraken. 
 
Ieder jaar nieuw toekenningsbesluit 
Een subsidietoekenning is per kalenderjaar. Neemt u tijdig contact op met de gemeente, uiterlijk 1 november 
van het betreffende jaar, als u voor een volgend jaar opnieuw in aanmerking wilt komen voor een subsidie 
kinderopvang/peuteropvang. Contact opnemen kan via een consulent sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp of Werk 
en Inkomen) van de gemeente die u kunt bereiken door te bellen met het Klant contact Centre (KCC 0299 658 
585).U kunt ook opnieuw een aanvraag indienen door middel van dit formulier. 
 
Wijzigingen thuissituatie of opvang 
Als er een wijziging komt in uw persoonlijke situatie of gezinssituatie die van invloed kan zijn op de 
tegemoetkoming, dan moet u dit onmiddellijk doorgeven aan de gemeente. Ook dan kunt u contact opnemen met 
een consulent sociaal domein of door in een nieuw aanvraagformulier de gewijzigde gegevens door te geven. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om: 

- Verhuizing 
- Verandering in werk en inkomen 
- Wijziging kinderopvang (aantal dagdelen/-uren, contractwijziging kinderopvang) 
- Stopzetten kinderopvang/peuteropvang 

 



Inkomenstoetsing 

Bij de beoordeling kijken wij naar het inkomen van u en uw eventuele partner. Er is altijd sprake van een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij het gebruik van kinderopvang. De hoogte van de 
tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de tarieven en inkomensgrenzen van de 
Belastingdiensttabellen kinderopvang/buitenschoolse opvang. Let op: als er geen sprake is van een 
(formele) partner, dan kunnen de velden die betrekking hebben op een partnerschap leeg gelaten 
worden. 
 
 Aanvrager Partner 

BSN: ………………………………… ………………………………… 

Achternaam …………………………………m/v …………………………………m/v 

Voornamen (1e voluit) ……………………………………… ……………………………………… 

Geboortedatum ……………………………………… ……………………………………… 

Achternaam echtgeno(o)t(e) / partner ……………………………………… ……………………………………… 

Voornamen (voluit) ……………………………………… ……………………………………… 

Geboortedatum ……………………………………… ……………………………………… 

Adres ……………………………………… ……………………………………… 

Postcode en woonplaats ……………………………………… ……………………………………… 

Telefoonnummer ……………………………………… ……………………………………… 

Bankrekeningnummer ……………………………………… ……………………………………… 

Woonsituatie   O  alleenstaand (alleen met minderjarige kinderen) 

 O  alleenstaand (met minderjarige kinderen en andere volwassen  

                            huisgenoten) 

 O  gehuwd/samenwonend (alleen met minderjarige kinderen) 

  O  gehuwd/samenwonend (met minderjarige kinderen en 

                             andere volwassen huisgenoten) 

  

 
1) Voor wie vraagt u een vergoeding aan? 
 

Geb.datum Naam, voornamen kind Kosten Per mnd / kwartaal / jaar 
(doorhalen wat niet van 

toepassing is) 

    

    

    

    

 
Stuur een offerte van de kosten/kopie contract met kinderopvangorganisatie mee. 
 

Toelichting op de aanvraag (waarom heeft u opvang nodig?) 

 

 

 

 

 

 
Heeft u een indicatie of doorverwijzing van een hulpverlener? Stuur deze mee. 



2) Inwonenden (wie wonen er bij u thuis?):  
 

Voorletters Achternaam Geboortedatum Relatie (kind/ouder/kleinkind etc) 

    

    

    

    

    

    

 
3) Wat is het inkomen van u / uw eventuele partner?  
     
Soort inkomen (salaris/uitkering /studie-financiering, 
alimentatie, heffingskorting. etc)  

Bedrag (bruto) Per maand of  
per 4 weken 

Van wie is dit inkomen? 

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

 
Stuur van alle inkomsten bewijsstukken/specificaties mee. 
 
4. Aanvullende gegevens kinderopvangorganisatie en gegevensoverdracht 
4a. toestemming gegevens overdracht. 
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u de gemeente Waterland toestemming de voor deze 
subsidierelatie noodzakelijke gegevens te delen met de kinderopvangorganisatie van uw keuze. 
 
4b. Kinderopvangorganisatie waarmee contract wordt afgesloten 
De kinderopvangorganisatie waar ik mijn kind wil onderbrengen is: ____________________________________ 
 
4c. Consulent van de gemeente die aan u is gekoppeld 
Heeft u bij de gemeente ook andere (ondersteunings)verzoeken ingediend en heeft u daarvoor een vaste 
gemeentelijke contactpersoon (consulent)? Dan is het van belang dat deze contactpersoon op de hoogte is van 
uw aanvraag. Geeft u daarom de naam van de consulent hier aan: ____________________________________ 
 
5) Ondertekening en legitimatie  
Ik/wij  heb(ben) alles naar waarheid ingevuld. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat de gemeente 
mijn/onze gegevens controleert op juistheid en volledigheid bij andere instanties en dat deze gegevens worden 
opgenomen in een persoonsregistratie.  
 
Stuur de volgende documenten mee: 

1. een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart mee van u en uw partner; 
2. een kopie van het contract met de kinderopvangorganisatie/offerte van de kosten; 
3. een print van de website van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming kinderopvang van deze dienst; 
4. een verwijzing van een hulpverlenende instantie (ingeval van smi- of vve-kinderopvang). 

 
U kunt het document met de bijlagen opsturen naar Sociaaldomein@Waterland.nl of bij het 
gemeentehuis afgeven. 
----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 
(datum)    (naam aanvrager)  (handtekening aanvrager) 
 
 
 
----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 
(datum)    (naam partner)   (handtekening partner)   

mailto:Sociaaldomein@Waterland.nl

