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Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinder-
opvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Pijnacker - Nootdorp 2021. 
 
 
Geacht College, 
 
Recent ontvingen wij uw Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI 2021. U 
vraagt ons over deze Beleidsregels advies uit te brengen. 
 
Tijdens ons overleg op 12 januari 2021 hebben Miranda Hartland en Kim Tims het stuk toegelicht en op 2 
februari hebben wij onze inhoudelijke reactie besproken. Dat heeft geleid tot het volgende advies. 
 
Algemeen 
Met de nu voorliggende wijziging zien we als ASD een zich herhalend proces bij de aanpassing van beleids-
regels op verschillende onderwerpen in het sociaal domein. Kort geschetst: Het gebruik van een regeling 
leidt tot hogere kosten dan verwacht, er wordt kritisch naar de regeling gekeken en vervolgens wordt een 
aanpassing van de beleidsregels voorgesteld. Een aanpassing, die in de meeste gevallen een aanscherping 
van de regels behelst, vooral bedoeld om de toegang tot en de omvang van de voorziening te beperken. 
Om het nadelig effect voor de cliënten te beperken, wordt er gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering 
te verbeteren. Vooral in de samenwerking tussen de medewerkers, die beslissen over toekenning en de 
kernteams, die de regie voeren over de uitvoering, blijkt dan verbetering mogelijk. 
Het is misschien een kip en ei discussie, maar de ASD vraagt zich af, wat is nu als eerste geconstateerd? De 
kostenoverschrijding of het deels oneigenlijk gebruik van een regeling, doordat het aan de uitvoering 
schort? 
Wanneer we als ASD kijken naar de problematiek die gereguleerd moet worden door de nu voorgestelde 
aanpassing van de beleidsregels, dan vragen we ons af of dit de beste oplossing is voor de gesignaleerde 
problemen. De totale uitgaven bedroegen in 2020 € 123.000. Afgezet tegen een gemiddelde kostprijs van € 
19.000 per gezin per jaar in een gemeente van 60.000 inwoners, is duidelijk dat het echt uitzonderlijke situ-
aties zijn waarin de regeling is toegepast. In een zo beperkte groep gezinnen, kan het niet anders dan dat 
elke aanvraag maatwerk is.  
Door u is geconstateerd dat kinderopvang op basis van een Sociaal-Medische Indicatie als doorlopende de-
finitieve oplossing wordt benut in plaats van tijdelijk tot een andere passende oplossing is gevonden. Daar-
mee wordt de SMK een permanente voorziening met als gevolg doorlopende relatief hoge kosten.  
 
Zouden de te stellen vragen niet eerder moeten zijn: Waarom wordt de regeling permanent benut en niet 
tijdelijk? Waarom komen vervolgoplossingen niet in beeld en welke oplossingen zouden dat dan moeten 
zijn? Hoe kunnen we een stap in die richting zetten? 
Wanneer ondanks de ondersteuning van specialisten uit de kernteams geen andere oplossing gevonden 
kan worden, dan is het zeker geen oplossing om de SMI te niet te verlengen. 
Uit de mondelinge toelichting is ons niet gebleken dat er al veel ideeën zijn en in breder verband is nage-
dacht over de vraag hoe tussentijdse uitstroom uit de regeling bevorderd kan worden. 
Genoemd wordt alleen in algemene zin een betere samenwerking met de kernteams. 
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De ASD adviseert het College om in combinatie met de vaststelling van de aangepaste beleidsregels voort-
varend aan de slag te gaan om de uitvoeringspraktijk en de samenwerking tussen alle betrokkenen te ver-
beteren. Als dat niet lukt, leiden de aanscherpingen van de regels ertoe dat de betrokken kinderen, hun ou-
ders en andere gezinsleden de dupe worden. Dat vindt de Adviesraad een slechte zaak. 
 
Samenvatting 

 Duidelijke kaders kunnen houvast bieden. 

 Belang van het kind en het gezin moet leidend zijn. Maatwerk bij elke aanvraag. 

 Geen harde leeftijdsgrens bij 10 jaar. 

 Verbetering werkprocessen is belangrijk, los van de aanpassing van de beleidsregels. 

 In hoeverre is kostenbesparing relevant? 
 
Duidelijke kaders 
De ASD kan zich vinden in de concretisering van de regels, met daarbij vaste termijnen. Het biedt kaders 
voor aanvragers en degenen die de aanvragen moeten beoordelen. Het toekennen van de aanvraag lost 
het probleem in feite niet op. Deze toegekende aanvragen behoren een signaal af te geven, waarbij ouders 
met ondersteuning van kernteam en/of anderen aan de slag moeten om een structurele oplossing te vin-
den. Die duidelijkheid maakt de opstelling van deze set nieuwe regels een zinvolle actie. 
 
Belang van het kind en het gezin moet leidend zijn. 
Uit de toelichting hebben wij begrepen, dat het om een zeer beperkte groep kinderen c.q. gezinnen gaat.  
Opvang op basis van SMI wordt ingezet als er sprake is van urgente sociaal-medische problematiek van een 
kind of kinderen uit een gezin, waarbij er snel iets moet gebeuren. Dit creëert rust en tijd om op zoek te 
gaan naar een meer permanente oplossing.  
Kinderen komen door de toekenning eerder in beeld, wat bijdraagt aan hun veiligheid en ontwikkeling. 
Daarnaast kunnen duurdere jeugdhulp en uithuisplaatsing mogelijk voorkomen worden door het tijdig in-
grijpen. Kortom, de regeling is in het belang van het kind en daarmee het gezin.  
In sommige situaties is het in het belang van ouders-kinderen-gemeente om een SMI voor langere tijd af te 
geven, dan wel meer dagdelen toe te kennen. 
De ASD is daarom positief over de opname van een hardheidsclausule (art. 15) in de beleidsregels. Die 
maakt het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de aangegeven grenzen, waar het gaat om het aantal 
dagdelen, de verlenging van de toekenning en de leeftijdsgrens van 10 jaar. Zeker in situaties waarbij er 
meerdere zorgen zijn in een gezin, waardoor ouders onvoldoende steunend aanwezig kunnen zijn en/of 
niet in staat zijn om tot een structurele oplossing te komen.  
De huidige uitvoeringspraktijk is gericht op een integrale aanpak. Eén gezin één plan. Dat moet voorop blij-
ven staan.  
De ASD adviseert om de professionals zoveel mogelijk de ruimte te geven om adequate ondersteuning te 
organiseren en maatwerk te bieden. 
 

Geen harde leeftijdsgrens bij 10 jaar. 

In de aanpassing is de leeftijdsgrens gesteld op 10 jaar. De ASD vindt de voorgestelde leeftijdsgrens niet zin-
vol. Zeker omdat in de mondelinge toelichting is aangegeven, dat hiervan afgeweken kan worden en de 
zelfredzaamheid van het kind meegenomen wordt in de beoordeling van de aanvraag.  
Het is niet voor niets dat Buitenschoolse Opvang ook tot het einde van de basisschoolleeftijd doorloopt, 
dus tot 12 jaar. Ons advies is om deze leeftijdsgrens aan te houden. 
 
Verbetering werkprocessen is belangrijk, los van de aanpassing van de beleidsregels. 
Kritisch kijken naar de eigen aanpak hoeft niet te wachten op de aanpassing van de beleidsregels. Het zou 
de praktijk moeten zijn.  
Uit de mondelinge toelichting hebben wij begrepen dat er behoefte bestaat aan werkafspraken (tussen 
Team Participatie en de kernteams), mede omdat er weinig regie was op het gebied van de SMI procedure. 
Streven is de twee voorschoolse maatschappelijk werkers van de kernteams hierbij in te zetten. Zij richten 
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zich met name op kinderen van 0-6 jaar en begeleiden ook kinderen van de peuteropvang naar de basis-
school. Het verbaast ons wel dat dit nog niet eerder is gebeurd. 
Een andere wijziging in het werkproces is het direct betrekken van de kernteams bij de aanvraag. Met de 
ouders worden afspraken gemaakt over de duur van de voorziening en het aantal uur. Kernteammedewer-
kers voeren regie op het gezin en op de voorzieningen. De inspanning die de ouders leveren wordt bij even-
tuele verlenging meegewogen. 
De ASD kan zich vinden in de voorgestelde verbeteringen in het werkproces, de ondersteuning van de ou-
ders en dringt aan op een snelle uitvoering. 
 

In hoeverre is kostenbesparing nodig als nevendoel? 
Uit de toelichting blijkt dat de uitgaven in de afgelopen vier jaar, na de invoering van de huidige beleidsre-
gels in 2017, zijn gegroeid van € 30.000 naar € 123.000. Deze stijging van de kosten zal ongetwijfeld een 
reden zijn om in de beleidsregels een aantal aanscherpingen op te nemen. Vraag is in hoeverre dat nodig 
en het nastreven waard is.  
Allereerst ontvangt de gemeente vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor de SMI regeling. De hoogte 
van deze bijdrage is ons echter niet bekend.  
Bovendien is per 1 januari 2021 door de rijksoverheid een wijziging ingevoerd voor de toekenning van kin-
deropvangtoeslag, waardoor gezinnen, waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente 
indicatie heeft vanuit de Wlz recht krijgt op kinderopvangtoeslag. Ook gezinnen, waarin de ene ouder een 
tijdelijke Wlz indicatie heeft en de andere ouder werkt krijgen recht op kinderopvangtoeslag, al gaat dit 
recht pas in per 1 januari 2023. 
Beide wijzigingen hebben geen invloed op het SMI budget van gemeenten.  
Wij kunnen ons voorstellen, dat deze wijzigingen een kostenbesparing opleveren voor de gemeente. 
Als laatste willen we u wijzen op het zogenaamde waterbedeffect. De mogelijkheid dat niet toekennen van 
een aanvraag kan leiden tot verwijzing naar duurdere vormen van specialistische jeugdhulp. Dat kan toch 
niet de bedoeling zijn. 
 
Tot slot 

De ASD wil voorkomen, dat kinderen en gezinnen de dupe worden van een aanscherping van de regels. We 
vinden het een goede zaak om te zoeken naar verbeteringen in de uitvoering, maar we zijn kritisch als het 
gaat om het streven naar een besparing op een deelgebied van het sociaal domein. Dus besparen op de 
kosten van SMK, met als gevolg een minder goede aanpak en mogelijk meerkosten op een ander terrein, 
bijvoorbeeld in de jeugdhulp. 
 
Wij hopen dat uw college ons advies ter harte neemt en passende zorg blijft bieden aan gezinnen, die op 
deze regeling een beroep doen. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 

 

 

 

 
Piet van Adrichem,  
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein   
 
c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland, mevrouw K. Tims  


