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Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december jl. zijn enkele vragen gesteld over de 

conceptverordening kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie 2021. In deze brief geven 

wij schriftelijk antwoord op de gestelde vragen. 

 

Vraag 1 

Klopt het dat de inkomensnorm van € 38.000 is vervangen voor de grondslag met betrekking tot het 

in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst? En maakt dit niet dat 

inwoners buiten de boot zullen vallen? 

 

Antwoord 1 

Dit is onjuist. Ouders die kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen of kunnen 

ontvangen komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang 

vanuit de SMI-regeling. Ook in de huidige verordening (2017) staat deze weigeringsgrond 

opgenomen (artikel 7, lid b).  

De kinderopvang die wordt ingezet vanuit de SMI-regeling betreft reguliere, niet medische, 

kinderopvang. De sociaal-medische beperking of problematiek speelt bij de ouder. Voorgesteld 

wordt om de inkomensgrens van € 38.000 los te laten, zodat ook ouders met een inkomen boven 

dit bedrag in aanmerking komen voor de SMI-regeling. Op deze manier worden er geen ouders 

meer uitgesloten op basis van inkomen. De doelgroep wordt hiermee verruimd. Het loslaten van de 

inkomensgrens is in lijn met de gepubliceerde VNG-richtlijnen. 
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De weigeringsgronden in het initiële voorstel (artikel 8) wijken niet af van de weigeringsgronden uit 

de huidige verordening (2017). De technische aanpassing op artikel 8 van de conceptverordening, 

welke wordt voorgesteld in het amendement, betreft het toevoegen van enkele woorden ter 

verduidelijking, om interpretatieverschillen te voorkomen. De grondslagen wijzigen hiermee niet, 

maar blijven gelijk aan de huidige verordening (2017).  

 

Vraag 2 

Gezinnen die gebruik maken van deze regeling zijn al in beeld, kan de toeleiding naar de SMI-

regeling niet eenvoudiger? 

 

Antwoord 2 

Niet alle gezinnen zijn voorafgaand aan de inzet van kinderopvang op sociaal-medische gronden in 

beeld. Een aanvraag is nodig om te kunnen toetsen of de aanvrager in aanmerking kan komen voor 

een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van de SMI-regeling. Inwoners 

kunnen ondersteund worden bij het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de 

kosten van kinderopvang op basis van SMI door een medeweker van de IASZ of een maatschappelijk 

werker. Met het wijzigen van artikel 4 (indiening van de aanvraag) beoogt het college de 

aanvraagprocedure eenvoudiger te maken. Voor de ouders die nu al gebruik maken van de regeling 

wijzigt er niets.  

 

Vraag 3 

Welk beleid zit achter het wel of niet toepassen van de hardheidsclausule?  

 

Antwoord 3 

Momenteel wordt de hardheidsclausule toegepast bij inwoners met een belastbaar gezinsinkomen 

boven de € 38.000 per jaar, die verder wel behoren tot de doelgroep én baat hebben bij de inzet 

van de SMI-regeling. We passen in deze situaties de hardheidsclausule toe, omdat het niet wenselijk 

is inwoners uit te sluiten op basis van financiële criteria. Met het loslaten van de inkomensgrens, ter 

formalisering van het huidige beleid, verruimen we de doelgroep. Met het doorvoeren van de 

voorgestelde aanpassing zal het college juist minder vaak gebruik maken van de hardheidsclausule. 

 

We hopen dat uw vragen hiermee zijn beantwoord.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

S. de Roy van Zuidewijn  

Wethouder gemeente Bloemendaal 


