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Onderwerp: Advies Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 

Geacht college,  

Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot de Beleidsregels 

Tegemoetkoming Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie. 

De Participatieraad is van mening dat het doel van het vernieuwen van de beleidsregels, in de huidige 

praktijk te zorgen voor een betere dienstverlening richting belanghebbenden, een positieve 

ontwikkeling is. Waar nodig stelt het de gemeente in staat meer regie te kunnen voeren, op het 

verbeteren van de situatie van het gezin, waardoor er minder lang een beroep gedaan wordt op de 

regeling. We zijn verheugd dat de gemeente Heerenveen met deze beleidsregels verdere invulling 

hieraan geeft, omdat het hier gaat om ondersteuning van een kwetsbare groep ouders, met kinderen 

t/m 12 jaar voor wie kinderopvang erg belangrijk is. Dit om kansengelijkheid, een goede ontwikkeling 

en aansluiting op het basisonderwijs juist voor hen mogelijk te maken. 

Kinderopvang SMI is niet specifiek in een (landelijke) wet- en regelgeving, zoals de Wet kinderopvang, 

opgenomen. De Rijksoverheid heeft hier bewust voor gekozen, zodat de gemeenten de ruimte hebben 

om zelf te bepalen op welke wijze zij kinderopvang SMI in lokale regelgeving opnemen en vormgeven. 

De Participatieraad is verheugd dat er samen met de ouders een plan van aanpak wordt opgesteld om 

het onderliggende probleem aan te pakken en dat dit ook samen met de ouders halfjaarlijks 

geëvalueerd wordt. Ook is de Participatieraad verheugd over het vervallen van de eigen bijdrage, voor 

bijstandsgerechtigden. 

.   

De Participatieraad heeft nog een aantal punten die om verheldering vragen. 

 

Artikel 7 Plan van aanpak 

● Een medewerker van de gemeente evalueert halfjaarlijks. Wat is de verhouding van deze  

persoon tot het plan van aanpak en is deze dezelfde persoon als het gaat om 1 regisseur per 

gezin? 

 

 

 



Artikel 10 Verplichtingen van ouders 

● Zijn de ouders die in deze doelgroep vallen in staat om zelf opvang te regelen? Wij zouden 

graag zien dat, indien daar behoefte aan is, zij hierin worden ondersteund. 

Artikel 11 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming 

● Is de privacy voldoende gewaarborgd? 

 

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  

Met vriendelijke groeten,  

Namens de Participatieraad  

 

Marianne de Wilde      Edwin Hoekstra  

Voorzitter      Secretaris  

 


