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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u het gevraagde advies over de conceptverordening Sociaal 
Medische Indicatie Kinderopvang. 

In grote lijnen zijn wij positief over deze verordening. Zij maakt het mogelijk om in 
bijzondere gevallen ouders steun te geven in een voor hen moeilijke situatie en 
kinderen een verantwoorde opvoedingsomgeving te bieden. Wij steunen daarom de 
keuze die uw college maakt om de noodzakelijke kosten maximaal te vergoeden (art. 
13 lid a). Ook zijn wij positief over de gedachtegang, vastgelegd in art. 6 en art. 12 
van de conceptverordening, dat de tegemoetkoming tijdelijk is en dat in de periode 
dat de tegemoetkoming wordt verstrekt begeleiding plaats vindt om ervoor te zorgen 
dat het gezin na afloop weer op eigen kracht of met andere vormen van 
ondersteuning door kan gaan. Om dat positieve effect te bereiken is natuurlijk wel 
nodig dat er onmiddellijk plaats is voor de betrokken kinderen in een 
kinderopvanginstelling. Ons viel op dat daarover niets wordt gezegd. Wij stellen u 
voor een inspanningsverplichting daartoe in de verordening of beleidsregels op te 
nemen. 

In de aanloop naar de totstandkoming van dit advies hebben wij een nuttig en 
constructief overleg gehad met de beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor 
deze verordening. Daarin zijn een aantal redactionele en stilistische opmerkingen 
gemaakt waarvan wij erop vertrouwen dat die in het proces naar de definitieve tekst 
meegenomen zullen worden. 

Vraagtekens plaatsen wij bij de ons inziens nodeloos ingewikkelde uitvoering van 
deze regeling. Daar zijn blijkens de toelichting drie partijen bij betrokken: Geynwijs, 
Wilen een onafhankelijke professionele organisatie die advies uitbrengt. 

Postadres: Postbus l, 3430 AA 



Bladnummer 2/2 

Kenmerk 

Onderwerp Advies conceptverordening Sociaal Medische 
Indicatie Kinderopvang 

In de eerste plaats vragen wij ons af of dat onafhankelijke advies in alle gevallen wel 
nodig is. Kan niet volstaan worden met het deskundige oordeel van de Geynwijs 
professional? Indien nodig kan die (binnen de gebruikelijke procedures van 
Geynwijs) externe deskundigen bij de beoordeling betrekken. Artikel 2, lid 3 van de 
conceptverordening zou daarom naar onze mening geschrapt kunnen worden. Een 
andere optie is om in dit lid de zinsnede 'wordt ... ingewonnen' te vervangen door 
'kan worden ingewonnen'. 
Een vraagteken plaatsen wij ook bij het voorgestelde samenspel tussen Geynwijs en 
Wil. Aangezien de indicatie veelal Wmo-gerelateerd zal zijn, lijkt ons de Geynwijs 
medewerker de aangewezen deskundige om te beoordelen of een indicatie aanwezig 
is en toegewezen moet worden. Gezamenlijk huisbezoek vaneen Wil- en een 
Geynwijsmedewerker is onnodig en maakt het proces nodeloos tijdrovend en 
kostbaar. Daarnaast is het vervelend voor de klant zijn verhaal nog een keer te 
moeten verteilen. Ons lijkt logisch: indicatiestelling door Geynwijs en een financiële 
toets door WIL. Ook de begeleiding van de gezinnen tijdens de uitvoering van de 
regeling lijkt ons primair een Geynwijs-taak. Zij voert de regie op het gezin en zorgt 
ervoor dat de dienstverlening integraal wordt verleend. Wij stellen u voor u hierover 
nog eens te beraden en de desbetreffende passages in de toelichting onder het kopje 
'Beperking in de duur van de tegemoetkoming' aan te passen. Afstemming en 
samenwerking tussen Wil en Geynwijs is natuurlijk wel noodzakelijk. 

In dit verband is ons ook onduidelijk waarom de verordening een gemeentezaak is 
en de (opstelling en goedkeuring van de) beleidsregels bij de GR van Wil zijn belegd. 
Dit komt op ons tamelijk onlogisch over, al was het maar omdat de beleidsregels een 
nadere toelichting op en uitwerking van de verordening inhouden en daar feitelijk de 
praktische uitvoering wordt geregeld. Ons voorstel is daarom de beleidsregels 
eveneens door het college te laten vaststellen, en - als gebruikelijk - wordt de 
adviesraad daar dan graag bij betrokken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
dr. P.J.H. Selten 
voorzitter 
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