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Geachte mevrouw Voorjans, Geacht College, 

 

 

Op 10 januari j.l. heeft u het MPV gevraagd een advies te geven inzake haar visie de 

Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie. U heeft gevraagd het advies uit 

te brengen binnen 6 weken. 

 

De verordening is 10 januari j.j. kort aan de orde geweest. Alleen de voorzitter en 

secretaris hebben enkele uren voorafgaand aan de vergadering de stukken ontvangen. De 

verordening is als extra agendapunt toegevoegd tijdens de vergadering en u bent in de 

gelegenheid gesteld een toelichting hierop te geven.  

 

Het is het MPV duidelijk geworden dat de noodzaak van een verordening nooit eerder 

aan de orde is geweest en dat hier al helemaal geen prioriteit lag omdat er per jaar 

gemiddeld maar 1 verzoek tot tegemoetkoming van de kosten binnenkwam bij de 

gemeente.  

 

Uit het voorstel van het college van B&W en uw toelichting is het echter duidelijk 

geworden dat er thans meerdere aanvragen per jaar zijn en de verwachting is dat dit 

voorlopig ook zo zal blijven. U heeft aangegeven dat er gelet op deze aantallen een 
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verordening dient te komen zodat iedere behandelende ambtenaar de aanvaar lang 

dezelfde ‘lat’ kan leggen en iedere aanvraag hetzelfde beoordeeld zal worden. 

  

Wij, als MPV zijn uiteraard voor gelijke behandeling van iedere burger en willen dan ook 

iedere (mogelijk) vorm van willekeur zoveel mogelijk voorkomen. De voorliggende 

verordening past hier naar ons idee uitstekend in. Wel willen wij de kanttekening 

plaatsen dat er altijd ruimte moet zijn voor de bekende ‘menselijk maat’. 

 

Het MPV adviseert dan ook positief ten aanzien van de Verordening Tegemoetkoming 

Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Voerendaal 2022 

 

 

Met vriendelijk groet, 

Namens het MPV, 

 

 

Voorzitter H. Ernens 

Secretaris A. van Velsen 
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