
Leden: Dhr. Ernens (Vz), Mevr. van Velsen (secr.), Mevr Leunissen, Mevr. Beckers, Dhr. 
Verhoeven, Mevr. Schouteten, Dhr. Vinken (vvz), 
Afwezig:  
Gemeente: Mevr. Voorjans 

1.  Opening en mededelingen 

De vergadering wordt opgedeeld in een gedeelte met aanwezigheid van de 
gemeentemedewerker, en daarna vervolgen zonder de gemeentemedewerker. 

2.  • Vaststellen agenda, agenda is zoals bovenstaande aangepast. 

• Vaststellen notulen 10-01-2022, notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

Actielijst  

Actie vacature; wordt later in de agenda behandeld 
Adviesaanvragen zijn beantwoord door het MPV 
Alleen actie 37 is nog open, wordt ingevuld als er nieuwe leden zijn 
 

3.  Ingekomen stukken, zie (ook) punt 4 

1. Verordening tegemoetkoming SMI Kinderopvang 2022 
SMI (Sociaal Medische Indicaties) verordening. Tegemoetkoming voor de kosten 
van kinderopvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als de ouders om sociaal/medische 
redenen niet voor de kinderen kunnen zorgen. De meeste mensen die met 2 
personen werken kunnen kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst. Als 1 
van de ouders niet werkt dan kom je daar niet voor in aanmerking, ook 
alleenstaande ouders die niet werken komen er niet voor in aanmerking. Afgelopen 
jaren zijn deze probleem casussen gedekt vanuit de middelen HBH door de 
gemeente. Omdat er steeds meer gezinnen zijn die niet in aanmerking komen voor 
de kinderopvangtoeslag maar waar kinderopvang wel noodzakelijk is, is er nu een 
verordening opgesteld met regels en voorwaarden. De regeling in gemeente 
Voerendaal bestaat al langer, maar is nooit geformaliseerd in een verordening. 
Vragen over de aanvragen in het verleden; nu wordt er onderzoek gedaan naar de 
aanvrager, is in het verleden de aanvraag ook langs een lat gelegd? In het verleden 
waren er heel weinig aanvragen, daardoor kan er geen willekeur toegepast zijn. 
Alleen het vragen van een eigen bijdrage is niet altijd toegepast. Wat benodigd was 
in een gezin werd ook toegepast, maar niet volgens een vooraf vastgesteld kader.  
Als je een verordening opstelt, is er nog ruimte voor de menselijke maat? Er is een 
hardheidsclausule voor gezinnen die buiten de regels vallen, dan kan dat 
toegewezen worden in een college besluit. 
In het collegestuk staat dat 50.000 euro is gereserveerd, maar daarvan wordt het 
budget van HBH niet minder. Het bedrag is nu inzichtelijk gemaakt. 
De voorzitter heeft een advies voorbereid, de leden zijn het eens met het voorstel. 
Dit voorstel verstuurd de voorzitter naar Mevr. Voorjans. 

4.  Hoe kan het MPV de agenda van de gemeente actief volgen? 
Zie link onderaan de pagina, alle leden kunnen dit volgen en inbrengen in de volgende 
vergaderingen. 

Notulen 
MPV / Maatschappelijk Platform Voerendaal 

Maandag 07-02-2022 
Hybride overleg 

19.30 uur tot 21.30 uur 


