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Kernboodschap  Meedoen in de samenleving door werk of studie is belangrijk zodat gezinnen, die 

kinderopvang nodig hebben om sociaal of medische reden én met een kwetsbare 

financiële positie kunnen participeren. Voor ouders, die geen gebruik kunnen 

maken van de toeslag van de belastingdienst, is er een tegemoetkoming van de 

gemeente, hierbij wordt een vermogenstoets gehanteerd, dit werkt belemmerend 

voor deze ouders. Voor deze ouders vervalt nu de vermogenstoets.  

- Op grond van artikel 35 van de Participatiewet  is het college bevoegd tot het 

vaststellen van deze beleidsregels. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing (publicatie op B&W-besluitenlijst) 

Relevante eerdere 

besluiten 

De raad is per brief van 29 november 2016 toegezegd aanvragen die zijn afgewezen 

op te vermogenstoets te herstellen, ook is vooruitlopend op de aanpassing van het 

beleid al in de geest van dit besluit gehandeld. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-

samenleving/2017/12-januari/20:00/2016574501-nbsp-Kinderopvang-op-sociaal-

medische-indicatie-en-vermogenstoets/2016574501-Brief-weth-Langenacker-inz-

Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets-1.pdf 

Besluit College  

d.d. 23 mei 2017 
 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. Het college past artikel 9, de toelichting op artikel 9 en de inwerkingtreding in 

artikel 21 van de beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang  aan 

zodat de vermogenstoets komt te vervallen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/12-januari/20:00/2016574501-nbsp-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets/2016574501-Brief-weth-Langenacker-inz-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/12-januari/20:00/2016574501-nbsp-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets/2016574501-Brief-weth-Langenacker-inz-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/12-januari/20:00/2016574501-nbsp-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets/2016574501-Brief-weth-Langenacker-inz-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/12-januari/20:00/2016574501-nbsp-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets/2016574501-Brief-weth-Langenacker-inz-Kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-en-vermogenstoets-1.pdf


 

 

 

 

 

 

2017/165286 Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie en vermogenstoets    

 

2 

 

1. Inleiding  

Op 3 november 2016 is in de commissie Samenleving over de vermogenstoets kinderopvang 

op Sociaal Medische Indicatie (SMI) aan de orde geweest. Ook is gesproken over de 

verhouding van de tegemoetkoming kinderopvang SMI ten opzichte van de Jeugdwet. 

Geconstateerd is dat er ongelijkheid is in de beoordeling of ouders in aanmerking komen voor 

een tegemoetkoming.  

Ongelijkheid  komt voort uit de vermogenstoets. Om deze ongelijkheid weg te nemen komt 

met dit besluit de vermogenstoets bij de kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI) 

te vervallen. In de beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang zijn artikel 9, de 

toelichting op artikel 9 en de inwerkingtreding in artikel 21 hierop aangepast. Verder zijn er 

geen wijzigingen in de beleidsregels.  

 

 

2. Besluitpunten college 

 

 Het college past artikel 9, de toelichting op artikel 9 en de inwerkingtreding in artikel 

21 van de beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang aan zodat de 

vermogenstoets komt te vervallen. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Kinderopvang betaalbaar maken voor ouders en hun kinderen dit deze kinderopvang op 

sociaal of medische indicatie nodig hebben en eerder niet in aanmerking kwamen voor de 

tegemoetkoming van de gemeente door de vermogenstoets.   

 

 

4. Argumenten 

 

Het besluit past in het ingezet beleid 

Het voorstel ondersteunt ouders en kinderen in een kwetsbare positie en stemt de bijdrage van 

ouders af op de hoogte van het inkomen. De beleidsregels treden per 1 november 2016 in 

werking, dit sluit aan bij de werkwijze van de uitvoering, waarbij de vermogenstoets niet 

langer is toegepast. De raad is deze handelswijze vanaf november 2016 toegezegd. 

 

Door aan te sluiten bij de belastingtabellen voor toekenning van een tegemoetkoming voor 

deze categorie ouders wordt er een ongelijkheid weggenomen. 

Hoe inkomen en vermogen wordt getoetst bij bijzondere bijstand valt onder de 

beleidsvrijheid van gemeenten. Voor de inkomenstoets is aangesloten bij de tabellen van de 

belastingdienst, voor de vermogenstoets wordt aangesloten bij de Participatiewet. Door aan te 

sluiten bij de belastingtabellen vallen ouders onder hetzelfde financiële regiem als ouders die 

werken, re-integreren of scholing volgen, en gebruik maken van dezelfde kinderopvang. De 

vermogenstoets wordt door de belastingdienst niet gehanteerd, ouders die kinderopvang SMI 

nodig hebben worden op dit punt nu ongelijk behandeld met andere ouders.  

 

Financiële aspecten 

Door het laten vervallen van de vermogenstoets komen meer mensen in aanmerking voor de  

kinderopvang SMI dit heeft financiële consequenties.  
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De kosten kinderopvang SMI van de afgelopen jaren waren:  

2012: € 362.000 

2013: € 338.000 (per september werd de vermogenstoets ingevoerd) 

2014: € 256.000 

2015: € 225.000 

2016 € 368.000 (inclusief nabetalingen gezinnen die eerder waren afgewezen op vermogen). 

 

We zien een afname van het gebruik van kinderopvang SMI sinds 2013. Dit valt gelijk met 

invoeren van de vermogenstoets er is echter landelijk ook een daling van het gebruik van de 

kinderopvang geweest in deze periode. Door oplopende werkloosheid is minder gebruik 

gemaakt van kinderopvang omdat ouders zelf hun kinderen op konden vangen, dit kan mede 

de oorzaak zijn van de daling van het gebruik van kinderopvang SMI. In 2016 zijn de kosten 

weer op gaan lopen. 

Over de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn de dossiers opnieuw beoordeeld waarbij de 

tegemoetkoming kinderopvang SMI is afgewezen op een vermogen boven de 

vermogensgrens. Over deze periode is aan vier gezinnen in totaal € 13.000 nabetaald, dit is 

zo’n € 5.000 per jaar aan extra kosten die we direct in beeld hebben.  

 

De financiële lasten van € 5000 per jaar worden opgevangen binnen het reguliere budget 

bijzondere bijstand.  

 

Communicatie & Participatie 

De Participatieraad heeft kennis genomen van deze beleidswijziging. Gezien de relatief 

kleine wijziging van het beleid is op voorhand geen verder overleg gevoerd.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

N.v.t. 

 

 

6. Uitvoering 

 

Communicatie 

De beleidsregels worden daags na vaststelling bekendgemaakt. Maatschappelijke organisaties 

in Haarlem die werken met de doelgroep, ontvangen de wijzigingen in een nieuwsbrief. 

Informatie naar de Haarlemse burger zoals opgenomen op de website wordt aangepast. Het 

aanvraagformulier wordt aangepast.  

 

 

7. Bijlagen 

 

- beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 

 

 


