
 

 

 

 

Motie          Motie 04 

De raad van de gemeente Tilburg  in vergadering bijeen op maandag 9 november 2020 

Raadsbesluit: begroting 2021 

Titel: Feniks / Menss Kinderopvang vergoeding 

Constateert dat: 

Feniks en andere Menss organisaties bieden verschillende participatie trajecten aan ouders 
(veelal alleenstaande moeders) om hen mee te laten doen in onze samenleving 

deze participatie trajecten door de gemeente worden omarmd en worden aanbevolen 

de gemeente ouders (veelal alleenstaande moeders) doorverwijst naar deze participatie 
trajecten 

niet alle ouders (veelal alleenstaande moeders) mee kunnen doen aan de verschillende 
participatie trajecten, omdat opvang voor hun jonge kind(eren) geen optie is 

het met name alleenstaande moeders in een uitkeringssituatie zijn met kinderen jonger dan 
2 jaar* die niet aan een Menss traject kunnen deelnemen, omdat er in hun eigen netwerk 
geen (veilige) oppas mogelijkheid is en omdat kinderopvang niet wordt vergoed 

Feniks en de gemeente al langere tijd in overleg zijn na het aanleveren van casussen door 
Feniks hoe dit op te lossen** 

Overwegende dat: 

het niet wenselijk is als ouders (veelal alleenstaande vrouwen) niet kunnen deelnemen aan 
participatie trajecten bij Feniks en bij andere Menss organisaties, omdat er geen (veilige) 
oppas mogelijkheid is in hun eigen netwerk en omdat kinderopvang niet wordt vergoed voor 
hun jonge kind(eren) 

het wenselijk is als de mogelijkheid tot een kinderopvang vergoeding wordt geboden bij het 
volgen van een participatie traject als er binnen het eigen netwerk van ouders (veelal 
alleenstaande moeders) geen (veilige) mogelijkheden tot oppas zijn 

Draagt het college op   

om in overleg met Feniks en de andere Menss organisaties te onderzoeken of en hoe een 
gemeentelijke kinderopvang vergoeding voor ouders (veelal alleenstaande moeders) die een 
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participatie traject bij een Menss organisatie willen volgen maar in hun eigen netwerk geen 
(veilige) oppas mogelijkheid hebben voor hun jonge kind(eren) tot uitvoering gebracht kan 
worden en de financiële kosten daarbij in beeld te brengen 
 
om voor de volgende perspectiefnota uitsluitsel aan de gemeenteraad te geven 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 Namens  

Bea Mieris PvdA 

Henri Mandemaker SP 

Dwayne Heuvelmans Groenlinks 

Yasar Sazak D66 

 

 

*Ook voor ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar kan het moeilijk zijn om aan Menss 

trajecten deel te nemen, omdat de VVE dagdelen en de VVE tijden (die van korte duur zijn) 

van hun peuters niet altijd overeenkomen met de dagdelen en de tijden van de Menss 

trajecten. Het wisselen van VVE dagdelen blijkt in de praktijk tevens moeizaam.  

**De geanonimiseerde casussen zijn bij de (eerste) indiener van deze motie op te vragen 
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