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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Cp donderdag 14 februari 2019 hebben wij uw advies over de Verordening Tegemoetkoming kos-
ten kinderopvang sociaal-medische indicatie ontvangen.

Wij danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies.

ln uw advies doet u de suggestie om de doelgroep voor de tegemoetkoming in de kosten van kin-
deropvang op grond van sociaal-medische indicatie (SMl) uit te breiden met mantelzorgers. Wij
onderschrijven dat mantelzorgers een belangrijke taak vervullen en zijn bekend met de risico's
van overbelasting van deze doelgroep. Uw suggestie om de regeling open te stellen voor mantel-
zorgers nemen wij niet over, omdat deze uitbreiding van de doelgroep niet past binnen de uit-
gangspunten van het Rijk en de daarbij beschikbaar gestelde middelen. Ondersteuning van man-
telzorgers gebeurt op dit moment in de vorm van de Mantelzorgwaardering.

U benadrukt daarnaast dat er wat u betreft niet op dwingende wijze mag worden verwezen naar
opvangmogelijkheden binnen het sociale netwerk en dat de inlichtingenplicht niet te stringent ge-

hanteerd dient te worden. Dit standpunt delen wij met u. Een regeling als deze vraagt bij uitstek
om een bepaalde mate van empathie. ln veruit de meeste gevallen gaat het om schrijnende, emo-
tionele en heftige situaties. Bij de uitvoering van voorliggende Verordening en bijbehorende Na-

dere Regels wordt met deze wetenschap gekeken naar de (on-)mogelijkheden.

Als laatste adviseert u om voor de tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie -
net als bij het zogenaamde KOA-kopje - een afbouwregeling in te voeren. Wij kiezen hier niet
voor. Reden is dat het recht op een tegemoetkoming SMI alleen bestaat als geen recht bestaat op

ki nde ropva ngtoesl ag.
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De yerwachting is dat het recht op kinderopvangtceslag op enig moment weer bestaat of dat de
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op enig moment blijken dat de door u voorgestelde afbouwregeling alsnog gewen§t is, dan zullen

wij een heroverweEing l"naken en de af bouwregeiing eventueel toevoegen.
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