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Eersel, 10 februari 2022
Betreft: advies tegemoetkoming kinderopvang SMI 2022
De ASD ontving uw uitnodiging om advies uit te brengen over de ‘tegemoetkoming kosten
kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Eersel’, waarvoor onze dank.
Wij hebben onze vragen over deze beleidsregel al in een eerder stadium aan uw beleidsmedewerker
gesteld en zij heeft ze mondeling toegelicht in de ASD vergadering van 31 januari jl.
Toch maken wij ons zorgen om enkele punten zoals beschreven in deze ‘tegemoetkoming kosten’.
Daarom maken wij graag gebruik van deze mogelijkheid om onze opmerkingen en suggesties over
deze conceptversie met u te delen.
Allereerst is het ons inziens goed in het document te vermelden dat onder het begrip ouder ook valt
ouders/verzorgers/pleegouders.
Dan willen we nader ingaan op drie volgende punten:
1. Betreft Hoofdstuk 2 art. 2 doelgroep
Uit de mondelinge toelichting bleek dat de gemeente er vanuit gaat dat de kinderen die in
aanmerking komen voor de toeslag al in beeld zijn bij CJG. Ons inziens is dat geen juiste
aanname. Er leven in onze gemeente mensen in de bijstand/op de armoedegrens die geen zorg
of ondersteuning krijgen bij opvoedingsproblemen, geldzorgen of anderszins. Ook kinderen uit
deze gezinnen moeten, in het kader van inclusie en gelijke rechten, in noodsituaties aanspraak
kunnen maken op een tegemoetkoming. Er dienen dan andere professionals/medici te zijn die
kennis hebben van deze regeling bij de gemeente. Dat houdt in dat de gemeente deze regeling
ook bekend moet maken bij huisartsen, praktijkondersteuners en scholen, zodat zij ouders
kunnen wijzen op de mogelijkheid die de gemeente biedt. Op dit moment zien we alleen een
melding op de website van de gemeente. Dit is geen pro-actieve houding en die zou ons inziens
aangepast moeten worden zodat elk kind in nood in onze gemeente gelijke
ondersteuningskansen krijgt.
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2. Betreft Hoofdstuk 2 art. 3 lid 7 en 9
Hierin wordt aangegeven dat een eenmalige verlenging van 3 maanden mogelijk is. Wat inhoudt
dat een kind waarvoor in eerste instantie 3 maanden opvang wordt vergoed, daarna - indien
gewenst - nog maximaal 3 maanden extra kan ontvangen, terwijl een ander kind eerst 6 en dan 3
maanden ontvangt. Ook hierin maken wij ons zorgen om het gelijkheidsbeginsel. Elk kind zou
recht moeten hebben op een gelijke hoeveelheid zorg en ondersteuning. Dus zou voor elk kind
moeten gelden dat er maximaal 9 maanden ondersteuning geboden kan worden.
Daarnaast is het niet duidelijk hoe de overdracht is na deze 3 maanden. Als dan nog zorg nodig is,
hoe wordt die dan gefinancierd? Welke partij binnen de gemeente of zorginstantie neemt dan de
noodzakelijke zorg over?
3. Betreft Hoofdstuk 2 Art 3 lid 4 en 6
Uitgaande van de juiste zorg op de juiste plek verwachten wij van de gemeente dat zij niet alleen
financieel ondersteunen, maar ook zorgen dat voor een kind in nood daadwerkelijk plaats is bij
een aangesloten opvangorganisatie. In de mondelinge toelichting die wij kregen werd
aangegeven dat er grote wachtlijsten zijn bij de opvang en dat de gemeente daar geen
verantwoording in heeft/neemt. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente een kind in nood geen
hulp biedt omdat er geen plek is voor het kind, terwijl de gelden voor de ondersteuning op de
plank liggen. Ons inziens zal de gemeente, passend bij deze geldelijke tegemoetkoming, ook een
contract moeten afsluiten met één of enkele opvangaanbieders om een noodplek te garanderen.
Het betreffende kind heeft daar recht op. Daarnaast krijgen ouders die wel in begeleiding zijn bij
CJG, hulp bij het zoeken van een opvangplek. Echter ouders die niet door CJG begeleid worden
zullen zelfstandig een plek moeten vinden. Ouders die aanspraak maken op deze regeling zijn in
nood en hebben niet de tijd noch de mogelijkheid om een passende opvangplek te zoeken.
Daarom is het van belang dat de gemeente zelf zorgt voor noodplekken, zodat elk kind in nood
binnen onze gemeente gelijke kansen en rechten heeft.
Tenslotte vragen wij u om door eenvoudig taalgebruik de toegankelijkheid van deze beleidsregel te
vergroten voor de mensen waar het om gaat. In de vergadering werd afgesproken dat de ASD
betrokken wordt bij de publicatie hiervan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen en/of opmerkingen
hebben over dit advies, dan horen wij dat graag.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel, afdeling jeugd,
E. Rhebergen, lid
H. van Lieshout, lid
A. van der Dussen, lid
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