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1 - Inleiding 

1.1 - Aanleiding 

Het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 is gesloten tussen het 

kabinet en de VNG benadrukt dat de participatie en integratie van vergunninghouders in de 

samenleving van groot belang is. Net als van alle inwoners wordt ook van vergunninghouders 

verwacht dat zij naar vermogen volwaardig maatschappelijk participeren en regie voeren over hun 

eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet. Om de 

integratiedoelstellingen te bereiken is een doorlopende keten van maatregelen en activiteiten 

noodzakelijk. 

 

Op 28 april 2016 heeft een overhedenoverleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg hebben het kabinet 

en de VNG een onderhandelaarsakkoord Uitwerking Verhoogde Asielinstroom gesloten. Dit akkoord 

betreft een uitwerking van het akkoord dat op 27 november 2015 is gesloten tussen het kabinet en de 

VNG. De afspraken in dit uitwerkingsakkoord gaan met name over de financiële gevolgen van de 

extra toename van vergunninghouders in de gemeenten. 

 

Voor wat betreft de inzet voor het uitwerkingsakkoord staan de volgende punten centraal:  

1 Behoud van veiligheid en het versterken en bevorderen van draagvlak onder de bevolking.  

2 Het inhalen van achterstanden ter vergroting van de kans tot volledige participatie en 

zelfredzaamheid en ter voorkoming van hoge maatschappelijke kosten in de toekomst. Hiervoor 

is een extra inzet nodig op onderwijs, werk, integratie en gezondheid.  

3 Aanvullende afspraken om knelpunten en belemmeringen bij de huisvesting en opvang van 

statushouders op te lossen1.  

 

De leden van de VNG kunnen reageren op de ledenraadpleging tot en met 1 juni 2016. Het gaat in de 

ledenraadpleging om een gewogen stemming. 

1.2 - Leeswijzer 

In deze notitie worden de gevolgen van het uitwerkingsakkoord in beeld gebracht. Voor elk 

beleidsveld is benoemd wat er in het eerste bestuursakkoord is opgenomen, waarna wordt ingegaan 

op het uitwerkingsakkoord. Vervolgens wordt afgesloten met een samenvattende conclusie. In een 

apart hoofdstuk wordt uiteengezet wat het financiële effect is van het uitwerkingsakkoord.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Bron: VNG brief  gericht aan college en raad, de datum 14 april 2016, kenmerk ECLBR/U201600 605Lbr. 16/021  
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1.3 - Advies op het Uitwerkingsakkoord 

Geadviseerd wordt om niet akkoord te gaan en het volgende te benoemen in het reactieveld: 

In het uitwerkingsakkoord wordt regelmatig aangegeven dat een nadere uitwerking zo spoedig  

mogelijk volgt. Wanneer wij  deze uitwerkingen kunnen verwachten en wat dit voor ons in financiële  

zin gaat betekenen is nog altijd niet helder. Eerder hebben de  G4 hierover schriftelijk hun zorgen  

geuit. Wij hebben deze zorgen destijds onderschreven. Wat ons betreft heeft het uitwerkingsakkoord  

deze zorgen niet volledig weggenomen. De financiële compensatie is nog altijd onduidelijk. Dit is extra  

spannend voor het jaar 2017. Voor dit jaar moet de taakstelling nog moet worden bepaald en  

onduidelijk is wat er gebeurt als deze hoger is dan vooraf geprognosticeerd. Zolang nog niet volledig 

helder is hoe de uitwerkingen van dit akkoord eruit komen te zien kunnen wij hier niet mee instemmen.  

 

1.4 - Onderbouwing 

Een eerdere analyse laat zien dat naast Huisvesting het beleidsveld Werk en Inkomen het grootste 

(financiële) risico met zich meebrengt. Met name de verwachte forse toename aan 

bijstandsuitkeringen vormt een knelpunt. 

 

Uit het uitwerkingsakkoord blijkt duidelijk dat de bijstandsuitkeringen buiten het principe (en 

aanverwant fonds) ‘geld volgt vergunninghouder’ vallen. De kosten die gemoeid zijn met 

bijstandsuitkeringen worden maar ten dele gecompenseerd en ingeval van De Ronde Venen is dat 

vermoedelijk nog niet eens de helft van de totale kosten. Of dit erg is, is zeer de vraag. De 

beschikbaar gestelde middelen moeten immers jaarlijks in acht gelijke delen vanaf 2018 worden 

terugbetaald. Dit maakt het niet per se zinvol om  in te zetten op een hogere vergoeding. Hiermee 

wordt namelijk ook de jaarlijkse verrekening verhoogd.  

 

Wat cruciaal is, is op basis van welk aantal asielzoekers dit uitwerkingsakkoord is gesloten. Dit lijkt te 

zijn gebaseerd op een landelijk totaal van 43.000 asielzoekers. Rekening houdend met het landelijke 

verdeelsysteem dat gehanteerd wordt voor het vaststellen van de taakstelling en wetende wat de 

taakstelling voor het jaar 2016 is, lijkt dit te kloppen. Op basis van dit aantal is 85 miljoen beschikbaar 

gesteld. De taakstelling voor het jaar 2017 moet nog bekend gemaakt worden. In het 

uitwerkingsakkoord wordt er voor dat jaar 90 miljoen beschikbaar gesteld. Een stijging van circa 10%. 

Dit impliceert dat het uitwerkingsakkoord uitgaat van een landelijk totaal van ongeveer 47.000 

asielzoekers in 2017. Eerder heeft er al eens een discussie plaatsgevonden over het werkelijke aantal 

mensen dat in Nederland asiel hebben aangevraagd. De vraag is dan ook welke cijfers  realistischer 

zijn. De ca. 40.000 asielzoekers waar de staatssecretaris vanuit gaat of de rondzingende ministeriële 

prognose van 90.000 asielzoekers? Dit maakt nogal verschil.  
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Het uitwerkingsakkoord is sterk gericht op integratie en participatie. Er zijn middelen beschikbaar 

gesteld die bij moeten gaan dragen aan het bevorderen hiervan. Wanneer straks blijkt dat in 2017 en 

mogelijk de daarop volgende jaren de landelijke cijfers enorm veel hoger blijken te zijn dan vooraf 

geprognosticeerd dan heeft dit effect op de beschikbare budgetten. Het is de vraag of die dan 

toereikend zullen zijn. Wanneer dit zich voordoet, is niet helder wie deze kosten voor zijn rekening 

neemt. Het Rijk of de gemeenten? Duidelijk is wel dat hoe hoger het aantal asielzoekers, hoe minder 

budget er per persoon beschikbaar is ter bevordering van integratie en participatie.  

 

Kijkend naar de middelen die in 2016 en 2017 beschikbaar gesteld worden voor het kunnen uitvoeren 

van deze opgave,  dan lijkt het voor de meeste beleidsvelden  alleszins redelijk. De opgave is groot, er 

zal slim gekeken moeten worden naar het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbare budget, 

maar het is niet onmogelijk. Dit geldt niet voor het beleidsveld Werk en Inkomen. In hoofdstuk 3 wordt 

dit nader uiteen gezet.  
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2 - Afspraken per beleidsveld 

2.1 - Wonen 

Bestuursakkoord 

 

In het bestuursakkoord was veel aandacht voor de huisvestingsproblematiek. Het bieden van  

crisisnoodopvang van 72 uur moet worden afgebouwd.  Om dit te bewerkstelligen is afgesproken dat 

minimaal 500 extra noodopvangplekken per veiligheidsregio worden gerealiseerd. Voor 1 februari 

2016 is de planvorming gereed om 2500 extra opvangplekken per provincie te realiseren. Op deze 

plekken moeten mensen ten minste voor één jaar of langer opgevangen kunnen worden.  Er zijn 

maatregelen getroffen die doorstroom moeten bevorderen en versnellen. Zo kan gebruik gemaakt 

worden van het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) en een subsidieregeling 

huisvestingsvoorziening. Ook is gesproken over regionale samenwerking en verevening. 

 

Uitwerkingsakkoord 

 

In het uitwerkingsakkoord zijn op dit vlak geen nieuwe afspraken gemaakt over (aanvullende) 

maatregelen. Er wordt in de brief van de VNG wel nog gerefereerd aan de op handen zijnde wijziging 

van de Huisvestingswet. Momenteel is in deze wet opgenomen dat vergunninghouders voorrang 

krijgen bij het aanbieden van passende woonruimte. Deze voorrangsregel zal worden geschrapt. 

Gehandhaafd blijft dat gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke taakstelling. Overeengekomen is 

dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om in de huisvestingsverordening een voorrangsregel op te 

nemen voor deze doelgroep. Dit betekent dat in de praktijk er geen verschil hoeft optreden. 

Vergunninghouders kunnen blijvend met voorrang worden gehuisvest.  

 

Conclusie 

 

Het uitwerkingsakkoord leidt niet tot wijzigingen. Overeind blijft dat wanneer de taakstelling jaarlijks 

blijft toenemen dit kan gaan leiden tot een grotere krapte op de sociale woningmarkt bij niet-urgente 

woningzoekenden. Gemeente De Ronde Venen kent een aantal nieuwbouwprojecten waarin ook 

sociale huurwoningen worden gebouwd. De huur die gevraagd wordt voor deze woningen zit aan de 

bovengrens van wat voor sociale huur gevraagd kan worden. Wanneer deze woningen worden 

opgeleverd, wordt verwacht dat dit leidt tot de gewenste doorstroming. In aanvulling hierop is het 

wenselijk dat er meer goedkopere huurwoningen aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. Dit is 

nodig om te blijven voldoen aan de opgelegde taakstelling. Om de woningmarkt ook voor reguliere 

woningzoekende toegankelijk te maken, is het wenselijk om ook te bouwen voor reguliere 

woningzoekenden.    
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2.2 - Onderwijs  

Bestuursakkoord 

 

Ten aanzien van het onderwijs is in het  bestuursakkoord aandacht voor de huisvestingsproblematiek 

voortgezet onderwijs Er wordt gekeken naar welke maatregelen er op maat getroffen kunnen worden 

om leegstaande gebouwen geschikt te maken voor voortgezet onderwijs of om noodlokalen te 

bouwen. Voor leerlingenvervoer kan de hogere instroom leiden tot hogere druk op het budget, 

wanneer kinderen met status in de gemeente verblijven. Er is afgesproken dat de aard en omvang van 

dit probleem wordt verkend en in overleg wordt een passende oplossing gezocht. Peuters van 

vergunninghouders vallen onder het Onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente voorziet in de 

Voorschoolse educatie. Vanuit het bestuursakkoord komt er inhoudelijke ondersteuning vanuit het 

LOWAN. Maar er vindt vooralsnog geen financiële compensatie op dit beleidsveld plaats. 

Uitwerkingsakkoord  

Er zijn afspraken gemaakt over huisvesting voortgezet onderwijs. In totaal komt hiervoor € 16 miljoen 

beschikbaar. De regeling treedt zo spoedig mogelijk - en dan met terugwerkende kracht - per 1 

augustus 2015 in werking  en eindigt per 1 augustus 2017. Wanneer zich in de gemeente een 

noodopvanglocatie bevindt en dit tot gevolg heeft dat er (in een korte tijd) tijdelijke huisvesting voor het 

voortgezet onderwijs moet worden gerealiseerd, kan gebruik gemaakt worden van deze regeling. 

Deze regeling moet er voor zorgen dat huisvesting in het voortgezet onderwijs ook voor leerlingen 

zonder verblijfsstatus en verblijvend in een kortstondige noodopvang geregeld is. 

 

Thema’s als leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en schakel- en taalklassen 

komen ook in het uitwerkingsakkoord terug. De nut en noodzaak wordt ook in dit akkoord 

onderschreven. Voor de financiering van het leerlingenvervoer en vve wordt gewezen op het principe 

‘geld volgt vergunninghouder’. Het borgen van de kwaliteit van taal- en schakelklassen vindt plaats via 

de reguliere bekostiging. Hierbinnen is aanvullende € 135 miljoen beschikbaar gesteld vanwege de 

hoge asielinstroom.   

Conclusie 

Eerder is geconcludeerd dat de knelpunten die zich voordoen binnen het beleidsveld onderwijs 

oplosbaar zijn binnen de bestaande middelen. Het uitwerkingsakkoord verandert dit inzicht niet. Het 

roept eerder vragen op, omdat de signalen die het beleidsveld onderwijs ontvangt niet lijken te 

corresponderen met het uitwerkingsakkoord.  

 

Er is een extra locatie nodig voor de internationale schakelklas omdat de huidige locatie te krap is 

geworden. Er is gevraagd om financieel bij te dragen aan de meerkosten wanneer de locatie weer 

moet worden afgestoten in verband met tijdelijke leegstand. Financiering vanuit de reguliere middelen 

lijkt niet toereikend.  
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Deels komt dit voort uit de opvanglocaties die zijn gevestigd in de gemeente Utrecht en deels door het 

toenemende aantal kinderen dat als gevolg van de taakstelling is gehuisvest in gemeenten die gebruik 

maken van de faciliteiten in Utrecht. Uit het uitwerkingsakkoord is niet duidelijk op te maken of in dit 

geval gebruik gemaakt kan worden van de overeengekomen tijdelijke regeling.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aantal ‘nieuwe’ peuters per gemeente naar verwachting vergelijkbaar zal 

zijn met voorgaande jaren. Tegelijkertijd is aangekondigd dat in 2017 in alle waarschijnlijkheid het 

budget met 2,8% wordt verlaagd. Deze verrekening is landelijk. Dit lijkt niet te rijmen met elkaar. Ook 

zijn er zorgen over de teldatum voor het goab-budget. Wanneer voor de nieuwe beleidsperiode een 

teldatum wordt gehanteerd van vóór de verhoogde instroom (2013/2014) dan zullen wij nauwelijks een 

financiële tegemoetkoming krijgen.   

 

Wat ook vragen oproept, is het doel van de bestuurlijke overlegtafel. Het uitwerkingsakkoord is niet 

duidelijkheid over welke knelpunten er worden besproken. Ook is niet helder of het gaat om de 

doelgroep primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vergunninghouders, noodopvang, MBO of dat 

hierin geen onderscheid wordt gemaakt.  

2.3 - Maatschappelijke begeleiding en inburgering 

Bestuursakkoord  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. In het 

bestuursakkoord is een verhoging van de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding afgesproken. 

Deze vergoeding is verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 in 2016 en 2017 SZW en VNG stellen aan 

welke doelen deze middelen besteed mogen worden. Gedacht moet worden aan ondersteuning bij 

praktische zaken, integratie en participatie. Daarnaast wordt de uitvoering van activiteiten van 

maatschappelijke begeleiding gekoppeld aan de participatieverklaring.   

De participatieverklaring wordt gezien als een beginstuk van de inburgering en wordt een verplicht 

deel van het inburgeringsexamen. Hoe dit vorm gaat krijgen en welke rol de gemeente hierin heeft, 

wordt begin 2016 uitgewerkt.  

Uitwerkingsakkoord  

De in het eerste bestuursakkoord genoemde tijdelijke verhoging van het budget van € 1.000 naar  

€ 2.370 wordt structureel  en zal ook gelden voor 2018 en verder. Dit moet gemeenten in staat stellen 

praktische hulp te bieden aan vergunninghouders, maar moet ook ruimte geven voor begeleiding met 

het oog op participatie en integratie. Daarnaast moet de participatieverklaring worden ingevoerd. 

Vergunninghouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringsproces. Gemeenten gaan, 

mede vanuit hun rol in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen, de ondersteuning 

bij het inburgerings- en integratietraject op elkaar afstemmen zodat een meer integrale en effectieve 

aanpak mogelijk wordt. Gemeenten moeten hiervoor beschikken over de noodzakelijke gegevens 

rond het inburgeringsproces van de vergunninghouder.  
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Conclusie 

Gemeente De Ronde Venen heeft de maatschappelijke begeleiding uitbesteed aan Stichting 

Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN). Eerder is geconcludeerd dat  de steeds hoger 

wordende taakstelling nog niet tot knelpunten heeft geleid. VWMN beschikt over voldoende 

vrijwilligers.  

 

Kijkend naar het bestuursakkoord en het uitwerkingsakkoord wordt aangestuurd op een verzwaring 

van de maatschappelijke begeleiding. Daarbij lijkt het accent verlegd te worden van praktische 

begeleiding naar meer begeleiding op het gebied van integratie en participatie. Ook het 

participatieverklaringstraject moet van dit budget bekostigd worden. Voor het ontwikkelen van gerichte 

planvorming is het zeer positief dat dit budget structureel beschikbaar gesteld wordt. De kracht van 

VWMN ligt bij het bieden van praktische ondersteuning. Er zijn twijfels of zij in staat zijn dit te 

verleggen naar een sterke begeleiding op het gebied van integratie en participatie.  

2.4 - Werk en Inkomen 

Bestuursakkoord 

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is opgenomen dat gemeenten gecompenseerd 

worden voor de hogere instroom van vergunninghouders in de Participatiewet. Gesproken wordt over 

een landelijke compensatie van € 50 miljoen. Eerder is voor de gemeente De Ronde Venen ingeschat 

dat het zal gaan om een bedrag van circa € 125.000. Voor de verdeling van dit budget over de 

gemeenten zal gewerkt worden met een specifieke verdeelsystematiek, buiten het bestaande 

verdeelmodel. Dit wordt nog nader uitgewerkt.  

Daarnaast wordt genoemd dat het doel van de Participatiewet, alle mogelijkheden benutten om 

mensen via regulier werk te laten participeren,  ook geldt voor de nieuwe groep vergunninghouders.  

Uitwerkingsakkoord  

In het uitwerkingsakkoord wordt het principe ‘geld volgt vergunninghouder’ geïntroduceerd. De 

genoemde middelen zijn vrij besteedbaar. Hierbij geldt dat een bedrag wordt uitgekeerd aan een 

gemeente per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Hoe de regeling er precies uit komt 

te zien wordt nog nader uitgewerkt. 

Verder is overeengekomen dat er meer ingezet moet worden op het  verbeteren van de 

informatievoorziening en stroomlijning van de procedures rond vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod 

moet bij elkaar worden gebracht. Door partijen in de Taskforce wordt voor de zomer een systematiek 

ontwikkeld om in een vroeg stadium van de asielopvang de benodigde informatie over onder ander 

competenties, diploma’s, werkervaring etc. in kaart te brengen. Bij de koppeling van 

vergunninghouders aan gemeenten gaat rekening gehouden worden met het arbeidspotentieel zodat 

vergunninghouders sneller aan het werk komen. Ook wordt het vinden werk, opleiding en stage al in 

het asielzoekerscentrum gestimuleerd.  
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De wachtperiode in het asielzoekerscentrum kan gebruikt worden om een traject naar werk of scholing 

te starten. Voor de uitwerking hiervan wordt door het Rijk en gemeenten elk twee maal € 2 miljoen 

beschikbaar gesteld.  Voorinburgering in asielzoekerscentra wordt uitgebreid van 81 uur naar 121 uur. 

Tot slot wordt gewezen op een extra financiële mogelijkheid in de vorm van een ESF-subsidie.  

Conclusie 

In het uitwerkingsakkoord wordt het principe ‘geld volgt vergunninghouder’ geïntroduceerd. Wat dit 

voor onze gemeente betekent wordt in een apart hoofdstuk beschreven. Hier is voor gekozen omdat 

dit principe niet alleen geldt voor het beleidsveld Werk en Inkomen maar bijvoorbeeld ook terugkomt 

bij het beleidsveld Onderwijs.  

Er wordt positief kritisch gekeken naar de genoemde maatregelen. Een positieve ontwikkeling is dat in 

asielzoekerscentra meer aandacht komt voor het in kaart brengen van de benodigde informatie over 

onder ander competenties, diploma’s, werkervaring etc. Er zal echter kritisch gekeken moeten worden 

naar wat de beoogde koppeling van vergunninghouders gebaseerd op arbeidspotentieel (matching) in 

de praktijk gaat betekenen. Voorkomen moet worden dat gemeenten in een profilerende rol worden 

gezet. Duidelijk mag zijn dat elke gemeente de voorkeur heeft voor (hoog) opgeleid arbeidspotentieel.  

Gemeente De Ronde Venen gaat binnenkort de website De Rondevener Werkt lanceren. Op deze 

website wordt ten aanzien van vrijwilligerswerk vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Wat dit onderdeel 

betreft kunnen we het uitwerkingsakkoord alleen maar onderschrijven.  

 

2.5 - Wet Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp  en Gezondheidszorg  

Bestuursakkoord 

 

In het bestuursakkoord staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor taken op het terrein van 

publieke gezondheidszorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Breed aandachtspunt is de 

kwaliteit en beschikbaarheid van (algemene) voorzieningen in gemeenten voor alle inwoners (geen 

verdringing) en het grensvlak tussen gemeentelijke verantwoordelijkheid en het (curatieve) 

zorgdomein. Er wordt gesproken over de rol van jeugdgezondheidszorg (JGZ). En er is aandacht voor 

de uitdaging waar gemeenten op middellange termijn mee te maken gaat krijgen op het gebied van 

Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning als gevolg van de extra asielinstroom. Inzet is vooral 

gericht op het ontwikkelen van preventieactiviteiten. Financiële compensatie blijft uit.   

Uitwerkingsakkoord  

In het uitwerkingsakkoord wordt benoemd dat voor gemeenten een belangrijke taak is weggelegd om 

de preventieve opgave binnen het sociaal domein te regisseren. Opvallend is dat het 

uitwerkingsakkoord voor de Jeugdgezondheidszorg helder is over wat hieronder wordt verstaan. Dit 

geldt ook voor infectieziektebestrijding. Er is afgesproken dat er een impuls gegeven wordt aan 

preventie en er wordt toolkit ontwikkeld. Ook hierin is het uitwerkingsakkoord opvallend helder. Op 

korte termijn is een impuls nodig om gemeenten te helpen de lokale preventienetwerken in te richten 

en van instrumentarium te voorzien om zo (complexere) zorgvragen op de langere termijn te 



 

 

180516_notitie uitwerkingsakkoord_2.docx - pagina 11 van 17 

voorkomen. Gemeenten krijgen de opdracht te komen tot een lokale integrale aanpak voor preventie 

ten behoeve van de gezondheid van vergunninghouders. Gemeenten gaan hierbij ondersteund 

worden. Deze ondersteuning wordt zowel landelijk als regionaal vorm gegeven. Er  komt een 

ondersteuningsprogramma gericht op signalering, voorlichting en preventie. In 2016 wordt hier € 3 

miljoen voor beschikbaar gesteld en in 2017 € 4 miljoen. Er is aandacht gevraagd voor de tolkkosten. 

Hier wordt in het uitwerkingsakkoord niet verder op in gegaan.  

Conclusie 

Het uitwerkingsakkoord leidt niet tot wijziging. Zoals eerder is aangegeven wordt verwacht dat de 

extra kosten te overzien zijn en wegvallen in de totaalkosten. Het uitwerkingsakkoord zet sterk in op 

preventie. De uitwerking van het ondersteuningsprogramma zal moeten uitwijzen hoe het 

maatregelenpakket zich verhoudt tot het beschikbaar gestelde budget. Vooralsnog biedt het 

uitwerkingsakkoord mogelijkheden om te verkennen of het eerder ontwikkelde preventieprogramma 

alsnog kan worden uitgerold. Dit programma is in samenwerking met Utrecht-West ontwikkeld in het 

kader van een subsidieaanvraag waar destijds op ingeschreven is.  
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3 - Financiële gevolgen  

Disclaimer: Om te komen tot een financiële analyse van de gevolgen van het uitwerkingsakkoord is 

het noodzakelijk geweest om enkele aannames te maken.  

 

Uitwerkingsakkoord 

Met het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom is een verdere uitwerking gegeven van de 

afspraken zoals gemaakt in het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Onderstaand puntsgewijs 

een samenvatting van de belangrijkste financieel getinte afspraken die zijn gemaakt.2 

 

In het uitwerkingsakkoord wordt het principe ‘geld volgt vergunninghouder’ geïntroduceerd. Kern van 

dit principe wordt uiteengezet in onderstaande passage uit het uitwerkingsakkoord: 

Dit partieel effect sinds de miljoenennota 2016 en voor de jaren 2016 en 2017 zal apart worden gezet 

en vervolgens worden uitgekeerd volgens de formule ‘geld volgt vergunninghouder’. De genoemde 

middelen zijn vrij besteedbaar. Hierbij geldt dat een bedrag wordt uitgekeerd aan een gemeente per 

een in die gemeente geplaatste vergunninghouder”. De regeling wordt nog verder uitgewerkt. 

 

Het uitwerkingsakkoord zet nadrukkelijk in op participatie. Vergunninghouders in staat stellen om te 

participeren in de Nederlandse samenleving is het pad waar 100% op wordt ingezet. Heel concreet 

betekent dit dat voor heel Nederland in 2016 en 2017, 140 mln euro (70 mln euro per jaar) 

beschikbaar wordt gesteld voor de integratie en participatie van vergunninghouders. 

  

Voor de verdeling van deze middelen wordt gebruik gemaakt van het principe ‘geld volgt 

vergunninghouder’. In het akkoord wordt ook aangegeven dat ‘deze extra middelen gemeenten ook de 

ruimte geven om de ondersteuning van de bestaande uitkeringsgerechtigden volop overeind te 

houden’. De vraag is of het wenselijk is het algemene vraagstuk rondom integratiebudgetten, te 

slechten in dit akkoord. 

 

Bij het merendeel van de besproken beleidsvelden wordt verwezen naar het principe ‘geld volgt 

vergunninghouder’. In paragraaf 2.4 van het akkoord wordt duidelijk wat de middelen zijn die 

beschikbaar worden gesteld. Wegens een eenmalige aanpassing voor de bepaling van het accres, de 

zogenaamde ‘trap op trap af systematiek’, wordt 353 mln euro toegevoegd aan het gemeentefonds 

voor 2015, 2016 en 2017.3 Van deze 353 mln euro is reeds 108 mln euro uitgekeerd in de 

septembercirculaire 2015.4 

  

 

                                                      
2 Er staat een verscheidenheid aan kleinere punten in het akkoord. Deze laat ik hier buiten beschouwing.  
3 Let wel. Bepaalde zinsneden lijken voor ambiguïteit vatbaar. Bovenstaande is opgesteld op basis van de meest logische 
interpretatie van de passage(s) uit het akkoord. 
4 Zie p.2 van de brief die de VNG naar aanleiding van het uitwerkingsakkoord heeft verzonden aan de colleges en 
gemeenteraden van Nederland. 
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De middelen die in het uitwerkingsakkoord beschikbaar worden gesteld zijn weergegeven in tabel 3.1. 

Hieraan moet worden toegevoegd dat de verdeelsystematiek op basis waarvan de budgetten worden 

verdeeld nog moet worden uitgewerkt. De effecten hiervan zijn van groot belang voor de interpretatie 

van het akkoord. Het totaal van 2016 en 2017 is de ca. € 500 mln waarover gesproken wordt. 

 

Tabel 3.1:Overzicht middelen uitwerkingsakkoord op landelijk niveau 

 2016 
 

2017 
 

Integratie en participatie 70.000.000 70.000.000 

Partieel effect gemeentefonds 176.500.000 176.500.000 

Totaal  246.500.000 246.500.000 

    

 

Bij de bijstandsuitkeringen wordt gesproken van een ‘intertemporeel effect’. Dit komt doordat bij de 

nieuwe vaststelling van het macrobudget rekening zal worden gehouden met de verhoogde instroom. 

Aangenomen wordt dat daarmee in het jaar 2018 het macrobudget meer passend zal zijn dan nu het 

geval is.  

 

Omdat in 2016 en 2017 in het macrobudget nog geen rekening is gehouden met de steeds hoger 

wordende taakstelling is in het uitwerkingsakkoord overeengekomen dat er over die jaren een 

bevoorschotting zal plaatsvinden. Het budget wordt in 2016 verhoogd met 85 mln euro, en in 2017 

met 90 mln euro.  

 

In het akkoord wordt voorzien dat de gemeenten, de bedragen die worden uitgegeven ter dekking van 

het intertemporeel effect, in acht delen dienen te worden terugbetaald vanaf 2018.  

Voorzichtige conclusie is dan dat de gemeente de toegenomen kosten op het gebied van 

bijstandsuitkeringen, zelf betalen. Op zich valt deze prikkel enigszins te begrijpen. Wanneer 

gemeenten op dit vlak volledig gecompenseerd worden dan kan dit immers in de hand werken dat het 

averechtse effect wordt bereikt. De gewenste inzet op het gebied van integratie en participatie blijft uit 

omdat hier geen noodzaak toe is.  

 

 

3.1 - Uitwerkingsakkoord vertaald naar gemeente De Ronde Venen 

 

Om een inschatting te kunnen maken over wat het uitwerkingsakkoord betekent voor gemeente De 

Ronde Venen is er een aantal aannames gedaan. De taakstelling voor het jaar 2016 is helder. In De 

Ronde Venen moeten wij in totaal 110 vergunninghouders huisvesten. Bij het maken van de financiële 

doorrekening zijn wij er vanuit gegaan dat de samenstelling van deze groep gelijk zal zijn aan het jaar 

2015. Dit geldt voor zowel de leeftijdsgroepen als de gezinssamenstellingen, zie tabel 3.2..  
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Vervolgens hebben wij een aanname moeten doen ten aanzien van het verdeelsysteem. In het 

uitwerkingsakkoord wordt het principe ‘geld volgt vergunninghouder’ geïntroduceerd.  

De uitwerking hiervan volgt nog.  Een verdeling op basis van het aantal vergunninghouders in De 

Ronde Venen ten opzichte van het landelijk totaal (percentage) lijkt in dit verband het meest voor de 

hand liggende verdeelprincipe. Hier zijn we in deze notitie dan ook vanuit gegaan. In 2016 ligt het 

landelijke totaal aantal asielzoekers op 43.000. Hiervan moeten er 110 worden gehuisvest in De 

Ronde Venen. Dit is ongeveer 0,25 procent. Met dit percentage is gewerkt.  

 

 

Tabel 3.2:Overzicht aantallen 2015 en aanname over 2016 

Leeftijdsgroep en  
Gezinssamenstelling  
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Leeftijdsgroep 0-4 

 
9 13 Nader te bepalen  

Leeftijdsgroep 4-11 

 
22 33 Nader te bepalen 

Leeftijdsgroep 12-17 

 
16 24 Nader te bepalen 

Volwassenen 

 
27 40 

 

Nader te bepalen 

Totaal  74  110  

Gezinssamenstelling: 

alleenstaand 

 

15 22 Nader te bepalen 

Gezinssamenstelling: 

alleenstaande ouder 

 

1 1 Nader te bepalen 

Gezinssamenstelling: 

gezin 

 

11 16 Nader te bepalen 

Totaal  27 39  
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Bijstand 

Zoals eerder aangegeven volgt er een intertemporele tegemoetkoming van 85 mln in 2016 en 90 mln. 

in 2017. In tabel 3.3 wordt weergegeven wat dit betekent voor gemeente De Ronde Venen. Hierin is 

ook meegenomen wat wij verwachten uit te gaan geven aan bijstand. Let wel, dit betreft alleen kosten 

die gemaakt worden als gevolg van het uitvoeren van de taakstelling. Voor de eenduidigheid hebben 

wij hetzelfde normbedrag toegepast als in de eerste notitie. Het normbedrag is € 11.862 en betreft een 

gemiddelde van het aantal uitkeringen die aan deze doelgroep zijn verstrekt gedeeld door de totale 

kosten over het jaar 2015. Er is hierbij geen rekening gehouden met uitstroom.  

Tabel 3.3:Overzicht  inter-temporale tegemoetkoming De Ronde Venenen verwachte kosten 

 2016 
 

2017 
 

Inter-temporale vergoeding € 212.500 € 225.000 

Verwachte uitgaven  € 462.500 Nader te bepalen  

 

In tabel 3.3 wordt zichtbaar dat de intertemporale vergoeding in 2016 niet kostendekkend is. De vraag 

is of dit erg is. Uit het akkoord blijkt duidelijk dat het Rijk niet voornemens is de “intertemporele” 

periode (2016-2017)  te verhogen. Er is immers afgesproken dat de intertemporale vergoeding 

jaarlijks in acht gelijke delen wordt verrekend vanaf 2018. Voor De Ronde Venen is dit  jaarlijks een 

bedrag van circa € 55.000. Wanneer wordt ingezet op een hogere vergoeding is het goed om te weten 

dat daarmee het jaarlijks te verrekenen bedrag ook toeneemt.  

 

Let wel, er is hierbij nog geen rekening gehouden met uitstroom. Wanneer in 2018 en verder 

vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest succesvol uitstromen dan heeft dit direct effect 

op de kosten. Aangezien deze vergunninghouders wel zijn meegenomen in het macrobudget,  kan op 

die manier de verrekening worden opgevangen. De vraag is alleen hoe groot dit effect zal zijn. 

Het uitwerkingsakkoord wekt de indruk dat vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest 

binnen twee jaar economisch zelfstandig zijn. Of dit realistisch is, is zeer de vraag. Hier staat wel 

tegenover dat ook reguliere uitstroom (niet zijnde vergunninghouders) hetzelfde effect te weeg brengt.  

Spannend blijft wel wat er in 2017 gaat gebeuren. Is de taakstelling over dat jaar in lijn met waar het 

uitwerkingsakkoord op is gebaseerd of gaan wij verder uit de pas lopen? 

 

Extra beschikbaar gestelde middelen en fonds volgen s principe ‘geld volgt vergunninghouder’ 

Uit het uitwerkingsakkoord spreekt duidelijk dat alle maatregelen gericht zijn op integratie en 

participatie. Daarnaast wordt ingezet op preventie. Anders dan bij de bijstand wordt voor de uitvoering 

hiervan wel budget beschikbaar gesteld. In tabel 3.4 is weergeven welke middelen op basis van een 

aanname beschikbaar komen  voor gemeente De Ronde Venen.  

 

Tabel 3.4: Overzicht middelen uitwerkingsakkoord op lokaal  niveau 
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Aandeel De Ronde Venen ca. 
0,25% (aanname) 

2016 
 

2017 
 

Integratie en participatie 175.000 175.000 

Partieel effect gemeentefonds 
(principe geld volgt 
vergunninghouder) 

442.000 

 
441.250 

 

Totaal  617.000 616.250 

 

 

Het volgende komt ten lasten van het Partieel effect gemeentefonds:  

• Bijzonder bijstand 

• Leerlingenvervoer 

• Voor- vroegschoolse educatie (vve) 

• Jeugdgezondheidszorg (JGZ): JGZ pakket en inhaalvaccinaties 

• Infectieziektebestrijding 

• Jeugdhulp: vroeg signalering 

 

Voor het jaar 2016 is een inschatting gemaakt voor de verwachte kosten die ten lasten zullen komen 

van de bovengenoemde onderdelen uit het uitwerkingsakkoord. Bij het maken van deze inschatting is 

gebruik gemaakt van cijfers uit eerder gemaakte analyses. Daarnaast is rekening gehouden met een 

mogelijke lastenverzwaring. Kosten die gemaakt worden ter bevordering van integratie en participatie 

zijn hierin niet meegenomen.  

Hoewel er gewerkt is met veiligheidsmarges moet er rekening mee worden gehouden dat het 

totaalbedrag afwijkt van de werkelijk gemaakte kosten.  

 

Tabel 3.5: Overzicht kosten die ten lasten komen van het beschikbare budget  

 2016 
 

2017 
 

Reservering van 20% ten behoeve van 
risicoparagraaf 

€ 123.000 € 123.250 

Partieel effect gemeentefonds  
(exclusief kosten voor bevordering integratie en 
participatie ) 

€ 233.000 
 

Nader te bepalen 

Totaal  € 356.000  

 

Tabel 3.6: Overzicht beschikbare middelen ten behoeve van integratie en participatie  

 2016 
 

2017 
 

Partieel effect gemeentefonds  
 

€ 261.000 Nader te bepalen 

Structurele bijdrage Maatschappelijke begeleiding 
per volwassen vergunninghouder (betreft alleen 
de verhoging van € 1.370) 

€ 55.000* Nader te bepalen 
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Totaal  € 316.000  

*Dit bedrag staat los van het de middelen die via het fonds beschikbaar worden gesteld.  

 

Er vanuit gaande dat de gedane aannames kloppen en wij de volledige taakstelling huisvesten in 2016 

dan kunnen wij per vergunninghouder circa € 3000 besteden om de  integratie en participatie te 

bevorderen.  

Conclusie 

Uit het uitwerkingsakkoord blijkt duidelijk dat de bijstandsuitkeringen buiten het principe (en 

aanverwant fonds) ‘geld volgt vergunninghouder’ vallen. De kosten die gemoeid zijn met 

bijstandsuitkeringen worden maar ten dele gecompenseerd en ingeval van De Ronde Venen is dat 

nog niet eens de helft van de totale kosten. Of dit erg is, is zeer de vraag. De beschikbaar gestelde 

middelen moeten immers jaarlijks in acht gelijke delen vanaf 2018 worden terugbetaald. Dit maakt het 

niet per se zinvol om  in te zetten op een hogere vergoeding. Hiermee wordt namelijk ook de jaarlijkse 

verrekening verhoogd.  

Omdat het feitelijk niet uitmaakt wie er uitstroomt, als er maar uitstroom wordt gegenereerd, maakt het  

gegeven of een vergunninghouder wel of niet binnen de beoogde twee jaar uitstroomt minder 

spannend. Dat het Rijk kiest voor deze systematiek is goed te begrijpen. 

 

Hier moet wel tegenover staan dat de middelen die beschikbaar worden gesteld in het Partieel effect 

gemeentefonds vrij besteedbaar moeten zijn. Of dit het geval is, blijkt niet duidelijk uit het 

uitwerkingsakkoord. Kijkend naar de middelen die in 2016 en 2017 beschikbaar worden gesteld voor 

het kunnen uitvoeren van deze opgave dan lijkt dit alle sinds redelijk. De opgave is groot, er zal slim 

gekeken moeten worden naar het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbare budget, maar niet 

onmogelijk.  

 

 

 


