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Betreft: Reactie ASDW op Beleidsregels en nadere regels tegemoetkoming kosten 

kinderopvang Westland en Verordening Kinderopvang op medische en 

sociale indicatie Westland 

 

 

Naaldwijk, 14 februari 2019 

 

  

Geacht College,  

 

Wij hebben van u het verzoek ontvangen om advies te geven over bovenstaand 

onderwerp. Allereerst willen wij aangeven dat wij het goede regelingen vinden.  

Fijn dat er binnen onze gemeente, naast de regeling kinderopvangtoeslag van het Rijk, 

mogelijkheden zijn om in specifieke omstandigheden een vangnet en een 

aanvullingsmogelijkheid te hebben. 

Na bestudering van beide stukken geven wij u hierna onze bevindingen. 

 

Verordening Kinderopvang op medische en sociale indicatie Westland  

Deze regeling voorziet in situaties waarin gezinnen niet aan de voorwaarden voor 

kinderopvangtoeslag voldoen.  

 

Met betrekking tot de doelgroep genoemd in artikel 3, vragen wij ons af of die kan 

worden uitgebreid voor mantelzorgers. Zij dragen immers de zorg voor en besteden tijd 

aan een persoon met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische 

beperking. Graag worden wij nader geïnformeerd of u mogelijkheden ziet om deze groep 

eveneens als rechthebbende te benoemen. 

 

In artikel 4 lid 2 wordt gesproken over een beroep op opvangmogelijkheden binnen het 

sociale netwerk. De adviesraad is van mening dat het niet wenselijk is verplichtingen bij 

grootouders, buren en/of vrienden neer te leggen. In de meeste gevallen wordt het 

sociaal netwerk al ingezet vóórdat een beroep wordt gedaan op regelingen. Het is goed 

als er in zijn algemeenheid met betrokkene over gesproken wordt, maar zeker niet op 

een dwingende wijze. 

 

In artikel 10 wordt gesproken over de inlichtingenplicht en de gevolgen van het niet tijdig 

inlichten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat belanghebbenden in financiële 

problemen komen door niet tijdig inlichtingen te verstrekken, waardoor er later moet 

worden terugbetaald. In veel gevallen gebeurt dit niet moedwillig, maar door 

onwetendheid en/of onkunde. De adviesraad is van mening dat deze situatie zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen. Een actieve voorlichting door de gemeente aan de 

betrokkenen en de genoemde trapsgewijze afbouw, zien wij als belangrijke instrumenten 

hiervoor. 
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Beleidsregels en nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang Westland  

Deze regeling voorziet onder voorwaarden in een aanvulling op de kinderopvangtoeslag 

KOA-kopje en de uitwerking Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische 

indicatie.  

 

Bij het KOA-kopje is in artikel 7 een afbouwende bijdrage opgenomen, waardoor de 

bijdrage niet in één keer zal wegvallen. Deze regeling missen we in de uitwerking van 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie. In artikel 15, Hoogte 

van de tegemoetkoming, wordt alleen het maximaal te vergoeden bedrag genoemd en 

geen afbouwende regeling. In onze interpretatie zal de tegemoetkoming, zodra de 

belanghebbende niet meer tot de doelgroep behoort, in één keer wegvallen. Graag 

zouden wij zien dat ook hier een trapsgewijze afbouw zou worden opgenomen. 

 

Met betrekking tot de inlichtingenplicht waarover in artikel 18 en 20 wordt gesproken 

verwijzen wij naar onze opmerkingen over de Verordening Kinderopvang op medische en 

sociale indicatie Westland artikel 10. 

 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. Als u verdere vragen heeft zijn wij 

uiteraard bereid met u hierover in gesprek te gaan. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven - Voorzitter 


