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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 29 mei jl. ontvingen wij het preadvies concept beleidsregels inzake tegemoetkoming 

kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Leiden 2020 van uw 

Adviesraad. 

 

Wij danken u hartelijk voor de nuttige en bruikbare adviezen. We zijn verheugd dat uw positief 

bent over de keuzes die worden gedaan in het voorstel, namelijk beter sturen op wie gebruik 

maakt van de regeling en zoveel mogelijk stimuleren dat mensen werken aan uitstroom door 

te gaan werken met een plan van aanpak, in plaats van het kiezen voor inperken van de 

gebruiksduur en aantal dagen of de hoogte van de vergoeding aanpassen. 

 

De twee artikelsgewijze opmerkingen hebben wij conform uw advies verwerkt. 

 

Graag reageren wij daarnaast nog op een aantal adviespunten zoals onderstaand. 

 

1. Begeleiding bij het maken van een plan van aanpak 

Advies: U geeft aan zorgen te hebben over hoe de begeleiding bij het maken van het plan van 

aanpak geregeld gaat worden. U adviseert bij het plan van aanpak uitvoeringsafspraken te 

maken met de sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams en de afdeling werk en inkomen van 

de gemeente Leiden 

 

Reactie: Er is veel diversiteit in gezinnen en in de redenen waarom een beroep wordt gedaan 

op de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op sociaal-medische indicatie. Daarom 

zal er ook veel diversiteit zijn in de ondersteuning die nodig is. In veel gevallen is het niet 

nodig om naar JGT, CJG of een SWT te gaan. Gezinnen kunnen het soms prima zelf regelen 

en hebben alleen de ondersteuning van de tegemoetkoming in de kosten nodig.  
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Ondersteuning van iemand uit het eigen netwerk heeft daarnaast de grootste voorkeur, dat 

geldt voor het doen van een aanvraag en voor hulp bij de gezinssituatie. Een buurtvoorziening 

welzijn (uit de sterke sociale basis) kan daarnaast ook de nodige hulp bieden. In bepaalde 

gevallen kan echter een aanvraag op grond van de SMI-regeling niet plaatsvinden als er ook 

niet gewerkt wordt aan de problemen in de gezinssituatie of in de participatie. Alsdan zijn de 

gebruikelijke voorzieningen als JGT, SWT en CJG behulpzaam. In het kader van het beperken 

van verschillende hulpverleners werkt de hulpverlening met het een 1gezin1plan-concept. Het 

is daarom niet nodig nog extra uitvoeringsafspraken te maken met de sociale wijkteams, 

jeugd- en gezinsteams en de afdeling werk en inkomen van de gemeente Leiden. We houden 

vinger aan de pols en zullen komende twee jaar halfjaarlijks de uitvoering evalueren. 

 

2. Aanvraagformulier 

Advies: U adviseert het aanvraagformulier in heldere, begrijpelijk taal op te stellen, aansluitend 

bij de doelgroepen. We adviseren tevens in het aanvraagformulier duidelijk te beschrijven wat 

precies de criteria zijn om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming en wanneer je 

in aanmerking komt voor een landelijke regeling (en hoe die dan aan te vragen). Maak ook 

duidelijk dat een eigen bijdrage hieraan verbonden is. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van links naar de betreffende site. Zorg dat het (digitale)aanvraagformulier op alle 

devices downloadbaar en invulbaar is. 

 

Reactie: Bij het aanpassen van het aanvraagformulier wordt dit advies zo veel als mogelijk 

meegenomen. 

 

3. Beslistermijn 

Advies/vraag: U geeft aan dat wanneer sprake is van een crisissituatie, een beslistermijn van 

acht weken voor het college met ten hoogste vier weken verdaging veel te lang is voor het 

betreffende gezin. U vraagt u af hoe het college deze (schrijnende) situatie gaat oplossen.  

 

Reactie: De beslistermijn lijkt voor crisissituaties inderdaad lang. Echter, er dient in 

ogenschouw te worden genomen dat het hier juridische maximum termijnen betreft. In de 

praktijk is het mogelijk om aan te geven dat er spoedbehandeling nodig is en wordt er alles 

aan gegaan het gezin zo goed mogelijk te helpen. In crisissituaties wordt heel snel gehandeld. 

Ook is de ervaring dat er soms tijd nodig is om een andere oplossing te regelen of andere hulp 

in te schakelen. Simpelweg een negatieve beschikking afgeven is niet altijd de oplossing en 

praktijksituaties vergen soms meer dan simpelweg op basis van het dossier een beschikking 

afgeven.  

 

Advies/vraag: Daarnaast vraat u zich af hoe wordt omgegaan met de situatie als de opvang al 

gestart is, maar er uiteindelijk geen recht op tegemoetkoming bestaat? 

 

Reactie: De bepaling over ingangsdatum recht op tegemoetkoming is bedoeld om helderheid 

over verantwoordelijkheden tussen ouders en de gemeente te scheppen. Het lijkt in de praktijk 

ondenkbaar dat ouders een contract aangaan voordat de financiële kant van het geheel 

duidelijk is, maar zou in een crisissituatie kunnen ontstaan. Ook de denkbeeldige situatie dat 

recht op tegemoetkoming kinderopvangtoeslag vervalt door ziekte van een van de ouders, 

maar geen recht op tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische 

indicatie Leiden 2020 ontstaat zou theoretisch tot problemen voor de ouders kunnen leiden. 
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Mocht een negatieve beschikking in deze uitzonderlijke gevallen tot hardheid leiden, kan 

artikel 10 hardheidsclausule uitkomst bieden. 

 

4. Klachtenregeling en bezwaarmogelijkheden 

U mist een vermelding van de klachtenregeling en mogelijkheden voor bezwaar. We 

adviseren dringend daarover heldere informatie te geven.  

 

Reactie: De gemeente besluit via een voor bezwaar vatbare beschikking. De mogelijkheden 

voor bezwaar worden in de beschikking vermeld. Klachten over ambtelijk optreden kan via de 

algemene klachtenregeling van de gemeente Leiden worden ingediend en behandeld. Er 

wordt daarom niet voorzien in een aparte klachtenregeling. 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Leiden, 
namens dezen, 

 
 
T. (Thera) Olthof 
Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling 

 


