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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

12 januari 2021 

 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Hetty Harmse, Coby de Koning, 

Jessica van Ruitenburg, Saskia Wiegman, Ad van Winden en Sandra van Overveld (ver-

slag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-20.40 uur) en Kim Tims (19.30- 20.30 

uur) 

Afwezig: Claudine van Boxtel 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Iedereen wenst elkaar een goed en gezond nieuw jaar. Door de corona-maatregelen vergade-

ren we weer digitaal.  

 

2. Beleidsregels Sociaal Medische Kinderopvang 

Miranda zal de beleidsregels toelichten m.b.v. een presentatie. Kim Tims zal de uitvoering toe-

lichten en vragen hierover beantwoorden. 

 

De bekostiging van de SMI is geen wettelijke verplichting. De gemeente heeft besloten tot 

aanscherping van de beleidsregels uit 2017 door: 

- behoefte aan werkafspraken (tussen Team Participatie en de kernteams), mede omdat er 

weinig regie was op het gebied van de SMI procedure.  

 De twee voorschoolse maatschappelijk werkers van de kernteams worden hierbij ingezet (zij 

richten zich m.n. op kinderen van 0-6 jaar). Zij begeleiden kinderen ook van de peuteropvang 

naar de basisschool. 

- kostenoverschrijding: in 2012 waren de kosten € 5.300,00  in 2017 € 30.000,--  en in 2020  

€ 123.000,00 

- behoefte aan kaders/regels.  

 

Voornaamste wijzigingen in het beleid: 

* actualisatie (actuele voorzieningen en wie mag indiceren) 

* aanscherping aantal dagdelen (SMK mag niet gezien worden als verblijfsvoorziening) 

 Maximaal 4 dagdelen kinderopvang en 1 dagdeel BSO (maar er kunnen gezinnen/situaties 

zijn waar een andere invulling nodig is) 

* aanscherping duur (6 maanden, met mogelijke verlenging van 6 maanden). Het is niet de 

bedoeling er een permanente voorziening van te maken. 

* leeftijdsgrens benoemd (10 jaar). 

 

Eén van de wijzigingen in het werkproces is het direct betrekken van de kernteams bij de aan-

vraag. Met de ouders worden afspraken gemaakt over de duur van de voorziening en het aan-

tal uur. Kernteammedewerkers voeren regie op het gezin en op de voorzieningen. De inspan-

ning die de ouders leveren wordt bij eventuele verlenging meegewogen. 

 

Antwoorden n.a.v. van vragen vanuit de ASD: 

- Ouders mogen zelf kiezen van welke kinderopvangorganisatie zij gebruik maken. 



2 
 

- Het is gebleken dat de meeste aanvragen voor kinderen tot vier jaar worden gedaan. De 

gemeente merkt dat er ook kinderen zijn die vervolgens verder gaan bij de BSO. Dit zijn 

vaak kinderen uit probleemgezinnen. 

- De nieuwe beleidsregels voorzien in een verstrekking voor maximaal een jaar. Maar er zijn 

uitzonderingen waardoor dit langer noodzakelijk kan zijn. Ouders kunnen gedurende dat 

jaar de zorg zelf goed regelen of weer op zich nemen. 

- Leeftijdsgrens 10 jaar: dit is best nog wel jong. De zelfredzaamheid van het kind zal worden 

meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. 

- Ongeveer 35% van de gezinnen wordt doorverwezen door de kernteams. De andere 65% 

komt via een andere weg (bv. via info@pijnacker-nootdorp.nl).  

  De gemiddelde kostprijs van SMI per jaar is € 19.000,00 per gezin (afhankelijk van het aan-

tal kinderen en de draagkracht van het gezin). Er gaan dus forse bedragen om in de SMI. 

- De Sociaal-medische indicatie kan van een ouder zijn, maar ook van het kind zelf. 

- De vraag naar SMI is niet alleen in P-N toegenomen, maar in bijna 60% van alle gemeenten. 

Het gevolg van corona is nog niet in te schatten. 

- Zullen er groepen zijn die tussen wal en schip gaan vallen en, door strakke regie te gaan 

voeren op de verstrekkingen, zullen we daar mensen dan geen tekort mee doen? 

 Antwoord: door de kernteamleden er bij te betrekken (zij kennen de gezinnen goed) hoopt 

de gemeente dit te voorkomen. Vaak is er meer aan de hand in het gezin en zal het gehol-

pen moeten worden met bv. opvoedondersteuning. De SMI voorziening is dan geen oplos-

sing, maar biedt het gezin ruimte om het probleem op te lossen. En zo wordt hopelijk voor-

komen dat kinderen in de jeugdhulp terecht komen. 

- De oude beleidsregels hebben een open einde en dat is niet wenselijk. Er moet gewerkt 

worden aan de oplossing van de problemen in het gezin (één gezin, één plan’). 

- De nadruk lijkt te liggen op medische hulp. SMI was er toch ook voor kinderen van ouders 

die langdurig in armoede leven, omdat kinderen zich dan beter kunnen ontwikkelen? 

 Antwoord Miranda: de SMI is in het belang van de gezondheid en een goede ontwikkeling 

van het kind. Het is altijd een maatwerk-beslissing. Ouders moeten wel kunnen aantonen 

dat SMK noodzakelijk is. Een medisch advies moet bevestigen dat de ontwikkeling van het 

kind achterblijft. Ouders zullen zich in het jaar van SMK wel actief in moeten zetten om de 

gezinssituatie te veranderen (zo nodig met hulp van allerlei instanties). 

- Het gaat in P-N om 12 gezinnen. En over het algemeen om meerdere kinderen per gezin. 

- Het bedrag boven de maximum uurprijs kan een probleem zijn voor mensen met een krap 

budget. Het is mogelijk om dit via de Bijzondere Bijstand te vergoeden. De mensen die 

daarvoor in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij de gemeente. 

 

Oorzaken van de kostenstijging kunnen volgens Miranda zijn: 

- De prijsindexatie van 19% door de jaren heen 

- Het was van oudsher een regeling voor een personen met een lichamelijk en verstandelijke 

beperking. De regeling is nu veel uitgebreider. 

- De vergoeding van de belastingdienst is hoger geworden, dus daardoor ook van de ge-

meente.  

- Mensen die voor SMI in aanmerking komen zijn tegenwoordig eerder in beeld. 

 

mailto:info@pijnacker-nootdorp.nl
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De gemeente hanteert dezelfde regels als de Belastingdienst. Dus hebben mensen een rede-

lijk salaris, maar zitten ze nog in de schuldsanering, dan is het goed als ze de belastbare voet 

opnieuw laten bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met kinderopvang. 

 

Wat is er bekend van de uitstroom?  

De gemeente wil de duur van de beschikkingen verkorten. Nu zijn er veel langlopende trajec-

ten. Op dit moment is de uitstroom vooral als kinderen 2 jaar worden (dan gaan ze naar de 

reguliere kinderopvang) of als ze 4 worden (dan gaan ze naar de basisschool). 

Na een jaar zullen de effecten van de nieuwe beleidsregels geëvalueerd worden. 

 

Aan welke oplossingen kan gedacht worden ná het jaar dat een gezin gebruik heeft gemaakt 

van SMI? 

Doordat de kernteams de regie gaan voeren, kunnen ze helpen bij de vraag/vragen die de ou-

ders hebben. Ook kunnen ze zelf kortdurende hulp verlenen. 

 

3. Mededelingen gemeente 

- Er is nog geen contact geweest met Coby. Als Coby over twee weken nog niets gehoord 

heeft, zal ze dit doorgeven aan Miranda en Sandra. 

- Kindertoeslagaffaire: de gemeente heeft van de Belastingdienst doorgekregen dat er 29 ge-

dupeerden zijn die woonachtig zijn in onze gemeente. Twee daarvan hebben zich gemeld bij 

het kernteam. Gedupeerden zijn door de gemeente gevraagd zich te melden d.m.v. oproe-

pen in de lokale pers. De gemeente beraadt zich er op hoe ze nog meer gedupeerden zou 

kunnen bereiken. 

 

4. Advieskalender 

* Het advies van de ASD op de beleidsregels schuldhulpverlening moet a.s. vrijdag bij de ge-

meente zijn. 

* Worden er binnen onze gemeente activiteiten ontwikkeld m.b.t. eenzaamheidsbestrijding? 

Miranda weet het niet en gaat het navragen. 

* TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten): nog veel onduidelijk, waardoor het 

nog twijfelachtig is of het op 1 februari in kan gaan. De gemeente wil graag van de overheid 

weten wat er van haar verwacht wordt. 

 

5. Verslag 8 december 2020 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag. 

 

 A&A-lijst: geen wijzigingen. 

 

 Nog enkele opmerkingen t.b.v. het advies over de aanpassing beleidsregels SMI 

Astrid Bouwer heeft de aanpassingen ook doorgelezen. Zij reageerde positief op het stuk en 

heeft een paar vragen geformuleerd. Piet gaat dit gebruiken bij het advies. 

 

Overige punten waar we aandacht aan kunnen besteden: 

- de jonge leeftijdsgrens van 10 jaar. Benoem in het advies dat, als iemand van 10/11 jaar nog 

geholpen moet worden, dit zou moeten kunnen.  
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 Juist doordat de situatie ook kan spelen voor jongere kinderen in datzelfde gezin. 

- De regeling is vrij stringent. De SMI-regeling was alleen voor gezinnen waarvan beide ouders 

werkten. Voor gezinnen waarvan maar één ouder inkomen heeft (door bv. verblijf in gevan-

genis, ouder in verpleeghuis, zwangerschapsverlof), is de regeling best beperkt. In deze situ-

aties (evenals in het geval van mensen in armoedesituaties) kan een jaar SMI te kort zijn. De 

gemeente krijgt uit het gemeentefonds een bijdrage voor de SMI-regeling. 

- De gemeente kan niet goed aangeven wat de kostenstijging veroorzaakt. De ASD is bang dat 

er straks begrensd beschikt wordt in de richting van kinderen en gezinnen die het nodig heb-

ben. We moeten goed kijken waar de ASD meer ruimte wil. 

 Kijk naar maatwerk in die weinige situaties waar toegewezen wordt. 

- Jammer dat nu pas naar samenwerking tussen de teams gekeken wordt en dat de gemeente 

zich nu pas realiseert dat het SMI-traject veel geld kost.  

- Wat is de opbrengst van deze nieuwe samenwerking en insteek? 

- Aanvullende informatie van Jessica over de wetswijziging per 1-1-2021:  
Kinderopvangtoeslag bij permanente of tijdelijke WIz-indicatie.   

De eerste wijziging regelt dat gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een perma-

nente indicatie heeft vanuit de WIz recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2021 kun-

nen zij via de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze ouders hoeven daar-

door niet langer een beroep te doen op SMI via de gemeenten. Dit heeft geen invloed op het SMI bud-

get van gemeenten. Zij kunnen een goed aanbod (blijven) doen aan ouders die nog wel een beroep 

moeten doen op SMI. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is het voorstel gewijzigd. Ook ge-

zinnen waarin de ene ouder een tijdelijke WI-indicatie heeft en de andere ouder werkt krijgen recht op 

kinderopvangtoeslag. Deze wijziging vergt meer tijd, omdat de Belastingdienst hiervoor in de uitvoe-

ring nog aanpassingen moet doen. Deze wijziging gaat daarom in per 1 januari 2023. Tot die tijd is 

het verzoek aan gemeenten om gezinnen waarin ouders een tijdelijke WIz-indicatie hebben te blijven 

ondersteunen door middel van SMI. 

 

6. Aanpassing beleidsregels Schuldhulpverlening 

 N.a.v. de opmerkingen van Yvonne en Patrick: 

- 3b en c. Hoe zwaar kan de gemeente inzetten op partner/meerjarig kind dat iedereen mee 

moet werken? De ASD vindt het op zich een goed uitgangspunt dat iedereen van het gezin 

probeert mee te helpen. 

- Beëindigingsgronden (art. 8): 

* D en H apart benoemen. Zijn logische ‘einden’. Dan benoem je ook de successen. 

* De overige zijn ander soort oorzaken waardoor het traject tussentijds onderbroken 

wordt. 

 Het is nu een beetje rommelig rijtje, graag opsplitsen en nuanceren. 

 We kunnen vragen hoe het is in geval van overlijden. Is dit een reden om de regeling te be-

eindigen? 

- Art. 13: kunnen we als ASD weinig over zeggen. 

 

De ASD is blij met de regeling omdat deze de gemeente meer ruimte geeft om maatwerk te 

leveren. 

 

7. Regionale (ambtelijke) afstemming 

 De ASD gaat deze brief ook sturen naar ons college. Sandra en Piet gaan dit regelen. 
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8. Regioplan laaggeletterdheid 

 Saskia, Jessica en Coby zullen dit verder bekijken en voorbereiden voor een volgende vergade-

ring. Zo nodig kan iemand van de gemeente het plan komen toelichten. 

 

9. Vacature ASD i.v.m. vertrek Maud 

* Als we weer een jonger iemand in de ASD willen, kunnen we proberen via jongerenorganisa-

ties iemand te vinden, bv. via Young Connection. Ook kunnen we denken aan een jongere 

die bv. een politieke studie doet (bestuurskunde). Misschien navragen op de hogescholen. 

* Gericht adverteren in de Telstar/Eendracht.  

Piet overlegt hierover met Sandra. 

 

10. Uitgaande correspondentie 

- de ASD heeft nog geen reactie van het college ontvangen op haar advies. 

 

11. Ingekomen correspondentie 

- Masterclass sociaal domein: Monique heeft aan Hanneke v.d. Gevel doorgegeven dat de 

ASD tegelijkertijd een vergadering had.  

- Nieuwbrief W&I: Coby wil graag weer meedoen in de redactie, maar krijgt daarvoor geen 

uitnodiging meer. Piet zal het in de gaten houden. 

 - Piet heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe voorzitter van de SWOP: Ri-

chard van Breukelen. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

* Doordat de vergadervergoeding zo onregelmatig overgemaakt wordt, kunnen Monique en 

Coby in de problemen komen. Jessica zal proberen uit te zoeken of dit inderdaad tot pro-

blemen kan leiden bij de UWV. 

* Dit jaar moeten 40 nieuwe statushouders gehuisvest worden. De ASD is benieuwd hoe de 

gemeente dit aan gaat pakken. 

 

De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 


