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Technische aanpassing verordeníng kinderopvang op sociaal-medische indicatie
Bloemendaal2O2L

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 17 december 2O2O,

Constaterende dat:
- Op 1 december 2020 door de PvdA suggesties zijn gedaan ter verbetering van de Verordening

kinderopvang op sociaal medische indicatie Bloemendaal ãOZL

Overwegende dat:
- De voorgestelde technische aanpassingen de verordening verduidelijken

Besluit:

t. Artikel 3 te schrappen;
2. Onder artikel 8, punt a de woorden 'en er geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor

kinderopvangl toe te voegen;
3. Onder artikel 8, punt b de woorden 'via de Belastingdienst'toe te voegen;
4. Onder artikel 8, punt c het woord "indien" venruijderen en overigens de woorden 'voor de

opvang van het kind'toe te voegen.

Tobel 7: wíjziging ortikel 8 conceptverordening

Was Wordt
Het college wijst de aanvraag af indien:
a. de ouder niet behoort tot de doelgroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

b. de ouder of partner reeds een
tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang ontvangt of kan ontvangen

c. indien ouder(s)/verzorger(s) aanspraak kan
maken op een toereikende voorliggende
voorziening.

Het college wijst de aanvraag af indien:
a. de ouder niet behoort tot de doelgroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening en er
geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor
kinderopvang.

b. de ouder of partner reeds een
tegemoetkomíng in de kosten van
kinderopvang via de Belastingdienst ontvangt of
kan ontvangen.

c. de ouder(sþerzorger(s) aanspraak kan
maken op een toereikende voorliggende
voorzieníng voor de opvang van het kind.



I

Toelichting:
Artikel 3, l¡d 1 en 2 van de conceptverordening komen terug in artikel 8, l¡d b en q waarin de
weigeringsgronden staan beschreven. Dat maakt artikel 3 overbodig.
Om artikel 8 te verduidelijken zijn de weigeringsgronden explicieter benoemt. Hiermee worden
interpretatieversch illen zo veel mogel íjk voorkomen.

Fractie PvdA

H.A.L. Schell


