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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
  

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft onlangs de Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten 

kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie van de Gemeente Nissewaard ontvangen.  

Gezien de geldende maatregelen in relatie tot de Corona-crisis is de Adviesraad Sociaal Domein 

niet in staat geweest de aangegeven beleidsregels te bespreken met beleidsmedewerkers en 

heeft plenaire behandeling door de Adviesraad niet kunnen plaatsvinden.  De advisering is tot 

stand gekomen door uitwisseling van gedachten via e-mail berichten.   
 

De Adviesraad Sociaal Domein is positief over de mogelijkheden van een tegemoetkoming in de 

kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie, maar gematigd positief over de 

voorgelegde beleidsregels, en heeft daar nog vragen over en plaats daar kanttekeningen bij.  
 

De Adviesraad Sociaal Domein is teleurgesteld over de versobering van de tegemoetkoming. 

Het nut en de noodzaak van de versobering wordt niet nader gemotiveerd in de ontvangen 

documenten, anders dan dat dit plaatsvindt omwille van de financiële positie van de Gemeente 

Nissewaard.    

De Adviesraad Sociaal Domein verzoekt u derhalve alsnog een nadere financiële onderbouwing te 

leveren en daarbij in te gaan op de effecten voor de inwoners die in aanmerking komen voor de 

tegemoetkoming.  

Graag zou de Adviesraad inzage hebben in het aantal inwoners die een tegemoetkoming 

ontvangen. Dit zowel in de huidige situatie als de verwachting na het invoeren van het gewijzigde 

beleid. 
 

Er wordt in de documenten aangegeven dat de organisatorische onderbrenging van de uitvoering 

wordt gewijzigd; de beoordeling wordt overgeheveld van de afd. Werk naar de afd. Jeugd.  

De Adviesraad Sociaal Domein gaat er vanuit dat de beoogde verkorting van de lijnen en de 

integrale behandeling zal leiden tot een snellere en adequatere ondersteuning van de betreffende 

inwoners.  
 

De Adviesraad wil graag geïnformeerd worden over het moment waarop de beleidsregels, en de 

uitvoering op basis daarvan, zullen worden geëvalueerd. Dit met name voor wat betreft de 

effecten voor de inwoners. De Adviesraad gaat er vanuit de resultaten van de evaluatie te zullen 

ontvangen.   
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De Adviesraad Sociaal Domein adviseert u bij de uitvoering van de bedoelde beleidsregels zoveel 

mogelijk maatwerk te betrachten en deze beleidsregels zoveel mogelijk ten gunste van de 

inwoners toe te passen.  

Tevens adviseren wij u dringend bij niet passende beleidsregels een hardheidsclausule toe te 

passen om te voorkomen dat inwoners in een onmenselijke positie komen te verkeren. 
 

De Adviesraad Sociaal Domein verzoekt u het onderhavige advies ook ter kennis te brengen aan 

de Raadscommissie Sociaal Domein en de Gemeenteraad.  
 

De Adviesraad Sociaal Domein vertrouwt er op spoedig een schriftelijke reactie van u te mogen 

ontvangen. 
 
 

Met vriendelijke groet,  

  

 

 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

A.M. Koopman-van Kouwen, 

Voorzitter  

 


