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Geachte Adviesraad Sociaal Domein,

VERZONDEN 1 3 DEC. 2019

U heeft op 17 oktober ji. een gevraagd advies uitgebracht over de
conceptverordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang. Wij danken u
hartelijk voor het gevraagde advies. Middels deze brief geven wij een reactie op
uw advies.
U geeft aan in grate lijnen positief te zijn over deze verordening. Tevens geeft u
in uw advies verschillende aanbevelingen. Deze aanbevelingen waarderen wij
zeer.
Inspanningsverplichting kinderopvang
U geeft aan dat het u opvalt dat niets gezegd wordt over een
inspanningsverplichting om onmiddellijk plaats te maken voor betrokken kinderen
in een kinderopvanginstelling. Op basis van de evaluatie van de huidige
verordening is het niet noodzakelijk gebleken een inspanningsverplichting voor
kinderopvanginstellingen op te nemen in de regeling.
Uitvoering van de regeling
U doet waardevolle suggesties voor het samenspel tussen Werk en Inkomen
Lekstroom en Geynwijs.
In de eerste p/aats het onafhankelijke advies: het artikel waar u naar refereert
betreft de indicering van de problematiek. Hiervoor wordt altijd advies
ingewonnen bij een professional zoals de jeugdverpleegkundige, huisarts,
psycholoog of een professional van Geynwijs.
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In de meeste gevallen is deze professional reeds in beeld bij het gezin, waardoor
snel gehandeld kan worden en de inwoner zijn of haar verhaal niet meerdere
keren hoeft te delen. De professional kent het gezin en kan inschatten of en
welke aanvulling noodzakelijk is in het belang van het gezin. Alleen bij twijfel
wordt een onafhankelijk advies bij een arbeidsmedisch adviseur ingewonnen.
Indien hier aanleiding voor is vindt er een dienstverlenend huisbezoek plaats bij
het gezin, waar ook een consulent van WIL bij betrokken zal zijn. Er wordt een
inschatting gemaakt van de noodzakelijke hulpverlening en de mogelijke
regelingen waar een gezin recht op heeft. WIL en Geynwijs kunnen elkaar
versterken en er kan maatwerk geleverd worden aan het gezin.
In de tweede p/aats het voorgestelde samenspe/ tussen Geynwijs en WIL: wij
nemen uw advies ter harte. U geeft terecht aan dat een Geynwijs medewerker de
aangewezen deskundige is om te beoordelen of een indicatie toegewezen moet
worden. Hiervoor doet u waardevolle suggesties. We gaan met Geynwijs en WIL
in gesprek over op welke wijze Geynwijs tijdens de uitvoering meer regie kan
gaan voeren.
Beleidsregels
Als laatste beveelt u aan de beleidsregels eveneens door het college van B&W te
laten vaststellen, waar deze nu door het algemeen bestuur van WIL zijn
vastgesteld, conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uw reden hiervoor is
dat de beleidsregels een nadere uitwerking geven op de verordening.
In de beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage Kinderopvang is geen nadere
uitwerking te vinden van de verordening Sociaal Medische Indicatie
Kinderopvang. De beleidsregels voorzien in een tegemoetkoming in de eigen
bijdrage van de kinderopvang voor een doelgroep met een inkomen tot
bijstandsniveau, waar deze verordening zieh richt op de doelgroep met een
Sociaal Medische Indicatie.
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Wei is naciere informatie te raadplegen in de toelichting van de verordening.
Bovendien worden er ten behoeve van de uitvoering werkinstructies voorbereid.
Wij vinden het daarom niet nodig de beleidsregels ook door het college te laten
vaststellen.
Wij danken u nogmaals voor het uitgebrachte advies.
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