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Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 februari jl. hebben wij uw advies ontvangen over de beleidsregels tegemoetkoming kosten 
kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. 
Wij danken u voor uw advies en geven in deze brief onze reactie.

Wij zijn verheugd te lezen dat u zich in het algemeen kunt vinden in de concretisering van de regels, met 
daarbij vaste termijnen. Volgens u biedt dit kaders voor aanvragers en degenen die de aanvragen 
moeten beoordelen. U concludeert dat 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. 
U signaleert dat het (in afwijking van de in de beleidsregels opgenomen normen) in sommige situaties 
van belang is voor ouders-kinderen-gemeente, om een SMI voor langere tijd af te geven, dan wel meer 
dagdelen toe te kennen. U bent daarom positief over de opname van een hardheidsclausule in de 
beleidsregels en u adviseert om onze professionals zoveel mogelijk de ruimte te geven om adequate 
ondersteuning te organiseren en maatwerk te bieden.

Daarentegen geeft u aan dat u de voorgestelde leeftijdsgrens van tien jaar voor buitenschoolse opvang, 
niet zinvol te vinden. Temeer omdat u uit de mondelinge toelichting heeft begrepen, dat de 
zelfredzaamheid in deze beoordeling wordt meegenomen. U adviseert dan ook de leeftijdsgrens van 
twaalf jaar aan te houden

Als laatst adviseert u om, in combinatie met de vaststelling van de aangepaste beleidsregels, 
voortvarend aan de slag te gaan, om de uitvoeringspraktijk en de samenwerking tussen alle 
betrokkenen, te verbeteren. Als dat niet lukt, leiden de aanscherpingen van de regels ertoe, dat de 
betrokken kinderen, hun ouders en andere gezinsleden de dupe worden. 

De adviezen van uw adviesraad worden op alle onderdelen overgenomen: 
- Zoals u zelf ook concludeert willen we met deze regels kaders stellen en een eenduidige 

werkwijze creëren. Uiteraard hebben we daarbij ook oog voor onze inwoners. In bijzondere 
situaties zullen we het niet nalaten de hardheidsclausule te gebruiken en hierdoor adequate 
ondersteuning te organiseren;
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- Op uw advies wordt de voorgestelde leeftijdsgrens van tien jaar niet in de beleidsregels 
opgenomen. De zelfredzaamheid van een kind vanaf 10 jaar zal individueel worden 
meegewogen bij de beoordeling van een sociaal medische indicatie (conform de huidige 
uitvoering);

- Voor wat betreft uw advies voortvarend aan de slag te gaan met kwaliteitsverbeteringen in de 
uitvoering, willen wij u meegeven, dat deze kwaliteitsverbeteringen in de uitvoering reeds 
enige tijd zijn doorgevoerd, door middel van aanpassing van het werkproces en werkafspraken. 
Onze voorschools maatschappelijk werkers (VSMW’ers) worden direct bij de aanvraag van SMI 
betrokken. Zij voeren regie over de voortgang op het traject (behandeling/ gezinsbegeleiding) 
en worden betrokken bij de afbouw van de voorziening. Door middel van casuïstiek overleggen, 
worden de kwaliteitsverbeteringen gemonitord en waar nodig aangepast. De aanpassing van de 
beleidsregels was een de laatste stap in het verbeterproces.  

     
Daarnaast constateert u een herhalend proces bij de aanpassing van beleidsregels op verschillende 
onderwerpen in het sociaal domein, waarbij het lijkt of een kostenoverschrijding op een bepaald 
budget, de aanleiding vormt om kritisch naar onze beleid en uitvoering te kijken en dit vaak leidt tot 
aanscherping van het beleid. Om het nadelig effect voor de cliënten te beperken wordt er, volgens u, 
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. U noemt dit deels oneigenlijk 
gebruik en vraagt zich af: wat is nu als eerste geconstateerd?

Onze reactie vanuit de voorliggende beleidsregels is, dat wij een lerende organisatie zijn, met oog voor 
innovatie- en verbetermogelijkheden. Gezien de grote hoeveelheid ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein, worden hierin prioriteiten gesteld. Mogelijkerwijs heeft het onderwerp SMI niet de hoogste 
prioriteit gekregen. De stijging van het aantal gebruikers (waardoor onze medewerkers elkaar vaker 
tegenkwamen), is de directe aanleiding voor het herijken van samenwerkingsafspraken en het maken 
van verbeterafspraken. De belangrijkste constateringen waren: 
1. Behoefte aan regie vanuit de kernteams op alle gezinnen die gebruik maken van SMI. 

Hierdoor is meer zicht op de voortgang van de behandeling/ begeleiding in een gezin (waar SMI 
ondersteunend aan is);

2. Behoefte aan het stellen van kaders. De beleidsregels uit 2017 kennen geen begrenzingen. 
De uitvoering had behoefte aan meer richtlijnen voor de beoordeling van de noodzaak en het 
gesprek met ouder (verwachtingen);

3. Behoefte aan een realistisch budget.

Gezien de oplopende tekorten in het sociaal domein staan wij, net als veel andere gemeenten, voor de 
uitdaging de beschikbare middelen zo zorgvuldig mogelijk beschikbaar te stellen aan inwoners die dit 
nodig hebben. Om de schaarste te verdelen, is het nodig om kaders en richtlijnen te stellen, die helaas 
soms ook een aanscherping betekenen. Om dit nadelig effect voor inwoners te beperken, doen wij er 
inderdaad alles aan om onze uitvoering te verbeteren (in dit geval kunnen ouders rekenen op regie/ 
begeleiding van VSMW’ers). Om de doelmatigheid (u noemt dit oneigenlijk gebruik) te verhogen gaan 
kwaliteit en kwantiteit hand in hand. Dit is wat ons betreft niet met een schaartje te knippen. Wat als 
eerste wordt geconstateerd, wordt daarom ook minder relevant.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
    
Hoogachtend,  
het college van Pijnacker-Nootdorp,  
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