Beste ouder(s), verzorger(s),
De directie van Kinderopvang Dribbel heeft onlangs ons advies gevraagd inzake de tarieven voor POV
Dribbel in 2019.
De normale gang van zaken om het van overheidswege bepaalde maximum tarief te volgen, acht de
directie voor 2019 niet wenselijk omdat een deel van het vastgestelde uurtarief van € 8,02 gebaseerd
is op een maatregel, voortkomend uit de IKK wetgeving voor de aller jongste kinderen van nul jaar.
Alle kinderen bij POV Dribbel zijn ten minste twee jaar oud zodat de € 0,27 die als extra kosten voor
de jongsten beraamd is niet van toepassing kan zijn. De oudercommissie sluit zich hierbij aan en
adviseert positief over de voorgenomen uurtariefstelling voor 2019 van € 7,75.
Hier onder een samenvatting van het verzoek.
Met vriendelijke groet,
Oudercommissie POV Dribbel.
-0-0-0-0-0-0-0-0Met goedkeuring van de Oudercommissie heeft Kinderdagopvang Dribbel vorig jaar besloten om haar
basistarief steeds te conformeren aan het vastgestelde maximum voor al haar activiteiten. Graag
willen wij de ingeslagen weg blijven volgen, ware het niet dat een deel van de verhoging niet van
toepassing kan zijn op de kinderen die bij POV Dribbel verblijven. De kosten zullen echter wel stijgen:





In 2018 is uitgegaan van een loonstijging van 1,75%. In juli echter is krachtens de nieuwe CAO
naast een eenmalige uitkering van € 150,-- (rato) een loonstijging gerealiseerd van 2,75%.
Op 1 januari 2019 staat door die zelfde CAO een loonstijging van 3% op stapel
Inflatie verwachting voor 2018 – 2019 wordt geschat 2,8 % (CBS)
Extra opleidigskosten. Denk hierbij aan de aanstelling van een “pedagogisch coach”, EHBO,
meldcode, 3F, etc

Wij zijn van mening dat wanneer wij per 2019 een uurtarief invoeren van € 7,75, onze POV nog steeds
de beste prijs/prestatie verhouding heeft ten opzichte van anderen in onze omgeving. Ons streven
naar vaste teams, leuke activiteiten en kleine uitstapjes worden door de concurrentie nog altijd niet
geëvenaard.
Gezien bovenstaande argumenten hopen we op een positief advies van de oudercommissie om voor
2019 een uurtarief van € 7,75 in te voeren.
Met vriendelijke groet,
Wout & Liesbeth.

