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Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
Verslag vergadering Ouderpanel overleg op 12 Oktober 2022   
 
 
1. Welkom en opening. 
De voorzitter heet de aanwezigen en gasten welkom.  
 
2. Agenda 
2.1 De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.2 Notulen van vergadering dd. 21-09-2022. 
De notulen van de vergadering wordt goedgekeurd. 

2.3 Adviezen bijeenkomst 21-09-2022. 
De reacties op de twee adviezen n.a.v. het overleg op 21 september worden besproken. Het 
ouderpanel stelt dat het opnemen van de onafhankelijk persoon niet alleen meegenomen dient te 
worden in de evaluatie.                                                                                                                                               
Advies 1 Het ouderpanel adviseert tot het ontvangen van een schriftelijke reactie op het advies voor 
de VSO pilot m.b.t. de onafhankelijke persoon die in hun ogen closure kan geven doordat er naar een 
schuldige wordt gewezen. 
Advies 2 Het ouderpanel adviseert om in de SPUK regeling op te nemen dat in geval van een 
collectieve activiteit de gemeente deze via de rubriek E kan declareren én dat slechts één plan van 
aanpak noodzakelijk is i.g.v. een collectieve activiteit.  
 
Kindregeling uitvoering 
Advies 1 : Het ouderpanel adviseert dringend om een apart telefoonnummer speciaal voor de 
kinderen t.b.v. de kinderregeling en een separaat aanspreekpunt voor de kinderen, waarachter 
getrainde professionals zitten die met kinderen kunnen omgaan 
 
Adviezen vanuit het regulier virtueel overleg op 5-10-22022 met gasten 
Advies 3: Het ouderpanel adviseert het UHT met klem om veel aandacht aan de communicatie 
richting ouders te besteden m.b.t. de regeling ‘al bestaande schulden’, zodat er sprake is van een 
juist verwachtingsmanagement.  
Advies 4: Het ouderpanel adviseert nogmaals dringend om inhoudelijk naar alternatieven te kijken 
voor de notariële actie als bewijslast (bv een verklaring).  
Advies 5: Het ouderpanel adviseert SBN vanaf heden vroegtijdig mee te nemen m.b.t. inhoud en 
brieven. Het ouderpanel is niet vroegtijdig betrokken geweest bij de SBN regeling ‘al betaalde 
schulden’ en de communicatie daaromheen. Hierdoor ontstaat enorm veel extra frustratie onder alle 
ouders, wat niet nodig was geweest.  

3. Interne onderwerpen ouderpanel 
Verschillende interne onderwerpen aangaande het ouderpanel worden besproken, zoals het concept 
vergaderschema 2023, terugblik op het regulier virtueel overleg d.d. 5-10-2022 en hun 
verwachtingen n.a.v. de komst van de nieuwe voorzitter en ambtelijk secretaris.  
 
4. Facilitaire onderwerpen 
4.1 Het ouderpanel heeft in de komende periode verschillende overleggen vanuit de Werkgroepen 

gepland staan. Daarnaast hoopt het ouderpanel de Staatssecretaris Mw. de Vries op 9 november 
2022 te spreken.    

 
5. Rondvraag en afsluiting 
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De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.05 uur. De volgende 
virtuele reguliere vergadering is op 2 november 2022, waarna er op 9 november een regulier LIVE 
overleg staat gepland.  
 


