
 
 

Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Aan:  College van B&W gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Van:  Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Betreft:  Advies m.b.t. nieuwe beleidsregels SMI Kinderopvang 
 
 
’s-Hertogenbosch, 29 september 2021 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek treft u hierbij het Advies van de Adviesraad WMO en Jeugdhulp met 
betrekking tot het concept: Nieuw beleidsregels SMI kinderopvang. 
 
Bekendheid met de regeling? 
De Adviesraad vraagt zich af in hoeverre er in de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van de regeling. 
Navraag bij enkele professionals, die in hun praktijk een ondersteunende rol hebben bij de verwijzing 
naar de regeling SMI kinderopvang, geeft een beeld van grote onbekendheid met de regeling. 
Daarnaast vraagt de Adviesraad zich af of een aankondiging in de Bossche Omroep voldoende kracht 
heeft om een regeling als de SMI kinderopvang in beeld te brengen bij inwoners en professionals.  
Een vergelijkbaar resultaat heeft de Adviesraad gezien bij de publicaties van Koo. Ook hierbij is de 
onbekendheid onder de bewoners nog steeds erg groot. Kennelijk wordt de informatiepagina van de 
gemeente veelal overgeslagen.                                                                                                                               
Ondersteunende regelingen als de SMI kinderopvang zijn van wezenlijk belang voor een groeiende 
groep gezinnen. De achterliggende periode heeft laten zien, dat er (m.n. bij de belastingdienst) een 
andere attitude nodig is om de doelstelling van ondersteunende regelingen uitvoerbaar te maken.  
Een meer sturende en empathische houding van de landelijke en de lokale overheid zou voor veel 
gezinnen verlichtend kunnen werken. Het aantal gezinnen in armoedesituaties groeit nog steeds. Het 
is de taak en verantwoordelijkheid van o.a. de gemeente om daar actief in te acteren. 
 
Advies: 
• Breng de mogelijkheden van de nieuwe beleidsregels SMI kinderopvang duidelijk in beeld. 

Stimuleer actief professionals om in hun praktijk kennis te nemen van de mogelijkheden van de 

regeling.   

• Onderzoek of het publiceren van gemeentelijke regelingen in de Bossche Omroep voldoende 

gelezen wordt.  

• Informeer hulpverleners, instellingen, buurthuizen, huisartsen, onderwijsinstellingen en andere 

diensten op een herkenbare manier over regelingen, mogelijkheden en andere gemeentelijke 

zaken.  

• Ondersteun actief uitvoeringmogelijkheden door te faciliteren.  

• Gebruik de controle op de uitvoering van de regelingen als een leer- en ondersteuningsmiddel. 

• Maak regelingen niet te ingewikkeld. Wees kritisch m.b.t. de bureaucratische vormgeving. 

Reacties op de beleidsregelingen SMI kinderopvang 
Met dank voor het over- en inzichtelijke schema met aandachtsvelden treft u hieronder de 
opmerkingen van de Adviesraad: 
1. Doel van de regeling: 

De Adviesraad wil graag de tekst van de toelichting op de doelstelling t.z.t. ontvangen. 
2. Begripsbepalingen: 

In de opsomming van de verschillende belanghebbenden mist de Adviesraad een duiding van uit 
de positie van het kind. Dit kan o.a. vanuit veiligheid of ontwikkelingsgerichtheid beschreven 
worden. 
Verder geen opmerkingen. 

3. Doelgroep: 

De Adviesraad onderschrijft de uitvoerige uiteenzetting van de doelgroep. In de toelichting is op 
inhoud veel toegevoegd. Deze tekst mag, wat de Adviesraad betreft, integraal meegenomen 
worden in de beschrijving van de doelgroep. 



 
 
4. De vergoeding:  

De Adviesraad gaat akkoord met de tekst; geen verdere opmerkingen. 
5. Voorwaarden: 

De Adviesraad gaat akkoord met de tekst; geen verdere opmerkingen. 
6. Overige en slotbepalingen: 

Geen opmerkingen 
 
De Adviesraad hoopt met bovenstaande u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Namens de leden van de Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch 
Frans Leenders, voorzitter 
 
 
 


