
HBB VRAAG Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie

Ad. 1. Het loslaten van een inkomensgrens

“Voorgesteld wordt om de inkomensgrens uit de verordening te halen en uitsluitend te 
kijken naar de noodzaak voor kinderopvang vanwege sociaal-medische problematiek van 
ouders, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.”

- Opmerking: Het lijkt hier te gaan over sociaal-medische problematiek van ouders.
- Vraag: Klopt het dat dit voor de gemeente dus geen financiële consequentie heeft? 

Het loslaten van de inkomensgrens is een formalisatie van de werkwijze die in de 
praktijk al is ingevoerd, naar aanleiding van het advies van de VNG om deze 
inkomensgrens los te laten. De wijziging sluit dus aan bij de huidige werkwijze en 
huidige kosten in de praktijk en heeft daarom geen financiële gevolgen. De huidige 
kosten passen binnen het daarvoor bestemde budget.

Ad. 4. Omvang en duur tegemoetkoming

“Ervaring toont aan dat 12 maanden (initiële toekenning) niet altijd voldoende is om (evt. 
met ingezette hulpverlening) de situatie te verbeteren.”

- Vraag: om hoeveel gevallen die langer nodig hebben gaat het hier?
Op dit moment (medio november 2021) maken 6 Heemsteedse ouders gebruik van 
de SMI regeling. 
Een eventuele verlenging na 12 maanden is sterk afhankelijk van de individuele 
problematiek en leeftijd van de kinderen. Over het algemeen zien we dat ouders met 
medische problematiek vaak met 12 maanden voldoende ondersteund kunnen 
worden. Als een verlenging nodig is, is dat meestal bij ouders met psychosociale 
problematiek met zeer jonge kinderen.

- Algemene vraag n.a.v. eerder besproken problematiek statushouders : Kunnen de 
statushouders ook van deze regeling gebruik maken, omdat zij psychische problemen kunnen 
krijgen omdat zij niet naar taalcursussen kunnen ivm opvang van hun kinderen?
Zolang statushouders inburgering plichtig zijn, of een arbeidsverplichting hebben 
vanuit de participatiewet, vallen zij onder de wet kinderopvangtoeslag en kunnen zij 
een toeslag van de belastingdienst ontvangen. De SMI regeling is dan niet van 
toepassing.
Als statushouders vanwege psychische klachten ontheven zijn van de 
inburgeringsplicht of de arbeidsverplichting vanuit de participatiewet, vallen zij niet 
onder de wet kinderopvangtoeslag. Zij kunnen dan aanspraak maken op de SMI 
regeling.  

Ad. 5. Optie tot opnemen van aanvullende eisen

“Het voorstel is om een lid toe te voegen waarin wordt opgenomen dat het college 
aanvullende eisen kan stellen (indien het college dit noodzakelijk acht) gericht op het 
verbeteren van de situatie om de noodzaak tot inzet van kinderopvang op sociaal medische 
gronden tot een minimum te beperken. Sturing via het Loket of CJG is hierdoor mogelijk, 
passend bij de situatie van de ouder.”



- Vraag: Kunt u een voorbeeld voor onze beeldvorming benoemen?
- Een voorbeeld kan zijn het adviseren om samen met maatschappelijk werk nader te 

kijken naar te creëren mogelijkheden binnen het eigen netwerk of (bij oudere 
kinderen) naar passende buitenschoolse activiteiten te kijken, om op deze manier de 
inzet van de SMI regeling te beperken. 

FINANCIËN

“De uitvoering van de SMI-regeling valt onder programma 6: Jeugd. Met de vaststelling van 
de nieuwe verordening zijn geen extra middelen (financieel of anderszins) gemoeid. Dit komt 
omdat de voorgestelde wijzigingen een formalisering zijn van de werkwijze in de praktijk.”

- Vraag: Hoe kan dit aangezien ad. 4 spreekt over verlening van termijnen? Een situatie 
die nu nog niet het geval is maar wel geld kost.

Het loslaten van de inkomensgrens is een formalisatie van de werkwijze die in de praktijk al 
is ingevoerd, naar aanleiding van het advies van de VNG om deze inkomensgrens los te laten. 
Ook wordt in de praktijk in enkele situaties via de hardheidsclausule een verlenging 
toegepast. De wijziging sluit dus aan bij de huidige werkwijze en huidige kosten in de praktijk 
en heeft daarom geen financiële gevolgen. De huidige (en daarmee verwachte) kosten 
passen binnen het daarvoor bestemde budget.


