
Erratum bij VERORDENING REGELENDE DE TOEKENNING VAN BIJDRAGEN IN DE KOSTEN VAN HET 

BEZOEKEN VAN KINDEROPVANG IN HILLEGOM 

Artikel 8:  

Oud:  

Artikel 8. Weigeringsgronden tegemoetkoming gekoppeld voorschoolse educatie als bedoeld in 

artikel 2 lid 2  

Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten van een VVE-plaats verstrekt indien: 

Nieuw:  

Artikel 8. Weigeringsgronden tegemoetkoming gekoppeld aan peuteropvang als bedoeld in artikel 

2 lid 2  

Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten van een peuteropvangplaats verstrekt indien:  

 

Artikel 9: 

Oud: 

1. De maximale bijdrage wordt toegekend voor maximaal 40 weken per jaar, of een evenredig deel 

daarvan. 

Nieuw: 

1. De bijdrage wordt toegekend voor maximaal 40 weken per jaar, of een evenredig deel daarvan. 

 

Artikel 10 lid 2 

Oud: 

dat zij om redenen van continuïteit hun kind ten minste anderhalf jaar ononderbroken deel laten 

nemen aan voorschoolse educatie; 

Nieuw: 

dat zij om redenen van continuïteit hun kind ten minste anderhalf jaar ononderbroken deel laten 

nemen aan voorschoolse educatie, of de resterende tijd tot het kind naar de basisschool gaat; 

 

Artikel 11 lid 2 

Oud:  

Het kind waarvoor de bijdrage is verleend de kinderopvang gedurende en periode van drie maanden 

minder dan 6 uur per week heeft bezocht; 

Nieuw:  

Het kind waarvoor de bijdrage is verleend de kinderopvang gedurende een periode van drie 

maanden minder dan 6 uur per week heeft bezocht; 



 

Artikel 12 lid 2 

Oud:  

Aanvragen om toekenning van bijdragen die op basis van de onder het eerste lid genoemde 

verordening zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is 

beslist, worden geacht op basis van deze verordening te zijn ingediend. 

Nieuw:  

Aanvragen om toekenning van bijdragen die op basis van de onder het eerste lid genoemde 

verordening zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is 

beslist, worden geacht op basis van de per 1 januari 2017 geldende verordening te zijn ingediend 


