
 

 

 

 

 

Gemeentelijke input gevraagd bij onderzoeken duiding financiële cijfers sociaal domein 2015 

Op 31 oktober 2016 publiceerde het CBS landelijke cijfers over de gemeentelijke uitgaven in 
het sociaal domein in 2015. Deze cijfers genereerden veel aandacht in pers en politiek, en bij 
gemeenten en hun zorgpartners zelf. Wat zeggen deze cijfers precies? En hoe stroken die 
cijfers met de eigen gemeentelijke rekeningcijfers? Het Rijk heeft –onder leiding van het 
ministerie van BZK– twee onderzoeken uitgezet, mede naar aanleiding van een motie in de 
Tweede Kamer. Het Rijk heeft de VNG en het Directeurennetwerk Sociaal Domein nauw 
betrokken bij deze onderzoeken.  
 
Om een goede duiding van de cijfers te krijgen is input en bijdrage van gemeenten van groot 
belang bij de twee onderzoeken. In dit bericht leest u wat de onderzoeken inhouden en op 
welke wijze uw bijdrage wordt gevraagd.  
 
Eerste onderzoek: beleidsmatige duiding van de cijfers (door AEF) 
Het eerste onderzoek gaat in op de beleidsmatige duiding van de cijfers, om inzicht te krijgen in de 
achtergrond van de cijfers vanuit het perspectief van gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). De enquête voor dit onderzoek wordt deze week 
verstuurd aan alle 390 gemeenten en gaat vooral in op de volgende onderwerpen: 

- Opstellen begroting. Welke afwegingen speelden mee bij het opstellen van de begroting? In 
hoeverre hebben de inkomsten vanuit het Gemeentefonds hier een rol in gespeeld? 

- Begroting en realisatie. Hoe verhouden begroting en realisatie zich tot elkaar? Wat zijn 
verklaringen voor eventuele verschillen? 

- De vergelijking van het CBS. Enkele vragen over mogelijke verschillen tussen inkomsten uit 
het gemeentefonds en de lasten op uw begroting zoals die bekend zijn bij het CBS. 
 

AEF stuurt de enquête naar de gemeentesecretaris, met de vraag om het binnen de organisatie uit te 
zetten bij de juiste medewerker. De doelgroep voor dit onderzoek zijn de directeuren sociaal domein, 
in samenwerking met strategisch beleidsadviseurs en medewerkers financiën/controllers.  

Tweede onderzoek: kwantitatief financieel-technisch (door Cebeon) 
Het tweede onderzoek is een kwantitatief financieel-technisch onderzoek van de Iv3-cijfers waarmee 
wordt beoogd zicht te krijgen op wat de omvang van het verschil is tussen het beeld dat gemeenten 
zelf hebben en de gepubliceerde lijst van IV3-cijfers plus de oorzaken van de verschillen. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Cebeon en ook hiervoor wordt begin volgende week een 
enquête naar alle 390 gemeenten gestuurd. In deze enquête worden kwantitatieve vragen gesteld 
over de volgende onderwerpen: 

- Relevante verschillen tussen landelijke Iv3-cijfers en gemeentelijke cijfers over budget 
(begroting) en uitgaven (rekening) 

- Wijze van bestemming van positieve saldi binnen het sociaal domein (rekening) 
 

Een aantal vragen dat in de AEF-enquête kwalitatief wordt aangevlogen, wordt in de Cebeon-enquête 
kwantitatief uitgediept. 

Cebeon stuurt de enquête naar de gemeentesecretaris, met de vraag om hem binnen de organisatie 
uit te zetten bij de juiste medewerker. De doelgroep voor dit onderzoek zijn de controllers sociaal 
domein. 

Verdiepend onderzoek naast de twee enquêtes 
Naast de enquêtes vindt ook verdiepend onderzoek plaats: door diepte-interviews, grootboekanalyses 



en groepsgesprekken/expertmeetings over de duiding van onderzoeksresultaten. Een overzicht van 
alle onderdelen van de twee onderzoeken, is weergegeven in onderstaande tabel.  
De bureaus zullen enkele gemeenten op korte termijn benaderen voor de verdiepende onderdelen.  

Beleidsmatige duiding financiële cijfers 
sociaal domein (AEF) 

Kwantitatieve analyse financiële cijfers 
sociaal domein (Cebeon) 

Beleidsmatige enquête onder alle 390 
gemeenten 

Kwantitatief financieel-technische enquête 
onder alle 390 gemeenten 

Diepte-interviews bij 8 gemeenten Grootboekanalyse bij steekproef van 15 á 20 
gemeenten 

5 groepsgesprekken met gemeenten 2 expertmeetings met financieel deskundigen 
(concerncontrollers e.a.) van uiteenlopende 
gemeenten 

 
Planning  
De minister van BZK en staatssecretaris van VWS hebben aan de Tweede Kamer toegezegd begin 
februari meer duiding te kunnen geven aan “kale” cijfers die het CBS eind oktober naar buiten bracht. 
Daarom dienen de onderzoeken eind januari te zijn afgerond.  
 
VNG en Rijk beseffen dat de onderzoekstijd waarin gemeentelijke input wordt gevraagd kort is én 
deels in de vakantieperiode loopt. Om toch een representatief beeld te krijgen binnen deze 
onderzoeken vragen wij om te bekijken of u mogelijkheden ziet om input op de twee enquêtes te 
geven. En –indien uw gemeente daarvoor benaderd wordt– deel te nemen aan de verdiepende 
onderzoeksonderdelen. Alleen dan kunnen goede lessen getrokken worden uit de cijfers uit 2015, en 
kan de dataverzameling voor 2016 verbeterd worden, zodat straks over de cijfers 2016 minder 
discussie ontstaat.  
 
Meer informatie 

 Uitgaven sociaal domein in 2015: vragen en antwoorden  

 Kamerbrieven: 
o Definitieve realisatiecijfers sociaal domein (31-10-2016) 
o Financiële gegevens sociaal domein 2015 per gemeente (07-11-2016) 

 

 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/uitgaven-sociaal-domein-in-2015-vragen-en-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/31/kamerbrief-over-definitieve-realisatiecijfers-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/07/kamerbrief-over-financiele-gegevens-sociaal-domein-2015-per-gemeente

