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Tijdens de raadsinformatieavond op 6 april over het integraal armoedebeleid is toegezegd om de 
commissie Welzijn voor 12 april een nadere uitleg te geven over het verschil tussen de doelgroep van 
de declaratieregeling en de doelgroep van de Peuteropvangtoeslag. Dit naar aanleiding van de door 
Progressief Woerden gestelde vragen en de beantwoording daarvan op 28 maart 2017 (zie Rib 
17R.00207). 
 
Zoals hieronder staat aangegeven gaat het om twee verschillende regelingen. De declaratieregeling is 
een gemeentelijke regeling die wordt gerekend tot het Minima- en armoedebeleid. Deze regeling is 
bestemd voor inwoners met een laag inkomen. 
De regeling Peuteropvangtoeslag is een regeling die feitelijk niet behoort tot het Minima- en 
armoedebeleid. Het maximale inkomen is veel hoger. De regeling biedt een financiële compensatie 
voor peuteropvang indien en voor zover geen recht bestaat op de kinderopvangtoeslag via de 
belastingdienst. 
 
Het gaat derhalve om twee verschillende regelingen met verschillende doelgroepen. Dat neemt niet 
weg dat deze doelgroepen elkaar gedeeltelijk overlappen. Dat is bijvoorbeeld het geval als (tijdelijk) 
niet beide ouders werken (een voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst) en 
het gezinsinkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum.  
 
Aangezien de doelgroepen behoorlijk verschillen is de overlap beperkt en is het niet mogelijk / zinvol 
de regelingen samen te voegen. Wel kunnen zij in voorkomende gevallen op elkaar worden 
betrokken. Indien de raad besluit tot het nader uitwerken van scenario 3 (zie het raadsvoorstel 
integraal armoedebeleid) zal bij gezinnen die daar recht op hebben, de uitkering op basis van de 
regeling Peuteropvangtoeslag worden betrokken bij een uitkering op basis van de Declaratieregeling. 
In de nadere uitwerking zullen we rekening houden met die mogelijkheid. 
 
Declaratieregeling 
Iedere inwoner (volwassenen en kinderen) in Woerden kan gebruik maken van de Declaratieregeling 
maatschappelijke participatie als het inkomen van het huishouden waartoe hij of zij behoort niet hoger 
is dan 120% van het sociaal minimum. Er zijn twee uitzonderingen: studenten (voorliggende 
voorziening is studiefinanciering) en personen in detentie kunnen niet van de declaratieregeling 
gebruik maken. Bij het toepassen van de regeling maakt het niet wat de bron is van het inkomen: loon 
uit werken, inkomen uit onderneming of een uitkering (bijstand, WW. AOW, WIA, AOW, et cetera). 
De inkomensgrens bedraagt op dit moment: 
Voor alleenstaande ouders: maximaal € 1.121 netto per maand (dit is inclusief vakantietoeslag). 
Voor gehuwden/samenwonenden: maximaal € 1.601 netto per maand (dit is inclusief vakantietoeslag). 
 
Peuteropvangtoeslag 
Alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden met kinderen in de peuterleeftijd kunnen gebruik 
maken van de peuteropvangtoeslag als zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de 
belastingdienst en het kind niet in aanmerking komt voor VVE (Voor- en vroegschoolse educatie). 
Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst als beide ouders 
inkomen uit arbeid hebben of als sprake is van een één-oudergezin. Bij gehuwden/samenwonenden 
kan het voorkomen dat één van de partners tijdelijk niet werkt (bijvoorbeeld een WW-uitkering heeft). 
In dat soort gevallen moet de opvang gewoon doorgaan, bijvoorbeeld omdat de ouder sollicitatieplicht 
heeft. In voorkomende gevallen kunnen deze inwoners bij de gemeente peuteropvangtoeslag 
aanvragen als het kind naar de peuteropvang gaat.  
Er is recht op deze toeslag bij een maximaal gezamenlijk inkomen van € 80.000 bruto per jaar. Dit is 
meer dan twee keer modaal en komt globaal neer op een bedrag van € 4.350 netto per maand. 


