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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

TOELICHTING OP UITKOMSTEN BESTUURLIJK OVERLEG FINANCIËN JEUGD EN WMO,  
AUGUSTUS 2017 
 
Nadere toelichting op de resultaten van het bestuurlijk overleg (BO) op 28 augustus. De 
meeste punten komen ook terug in de septembercirculaire, dan wel volgt er uitgebreide 
toelichting via een ledenbrief of nieuwsbericht. 
 
 
Wijzigingen septembercirculaire 
 
Landelijke voorzieningen 

 
Per 2018 zullen vier gemeentelijke taken vanuit het ministerie van VWS gefinancierd worden. Het 
gaat om de kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn (in de Wmo het ‘luisterend 
oor’ genoemd) en de doventolkvoorziening. Deze taken werden tot en met 2017 gefinancierd vanuit 
de VNG via een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds. Per 2018 is dit niet meer mogelijk. 
De staatssecretaris van VWS heeft besloten de financiering van deze voorzieningen van 
gemeenten over te nemen zodat voor het jaar 2018 gegarandeerd is dat deze voorzieningen 
beschikbaar zijn. In de septembercirculaire worden de bedragen opgenomen die met deze uitname 
zijn gemoeid. Voor 8 gemeenten geldt een uitzondering. Zij willen de taken m.b.t. de anonieme 
hulplijn incidenteel in 2018 zelf blijven organiseren en ontvangen daarvoor een bedrag per inwoner. 
 
 
Zorginfrastructuur 
 
De huidige regeling zorginfrastructuur eindigt per januari 2018. De VNG en VWS zijn 
overeengekomen dat een deel de middelen van de regeling zorginfrastructuur, te weten € 27,8 
miljoen, structureel vanaf 2018 te reserveren voor de gemeenten (integratie-uitkering Wmo). 
Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om deze middelen in te zetten voor projecten waardoor 
kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen 
bestaande projecten van aanbieders nog een jaar langer te subsidiëren, maar ze kunnen de 
middelen ook inzetten om de opstart van een nieuw project te financieren. In 2018 gaat het rijk 
samen met betrokken partijen een nieuwe brede innovatieregeling vormgeven. 
 
 
Beschermd Wonen/Coulancegroep 
 
Voor centrumgemeenten treedt een wijziging op van de budgetten voor Beschermd Wonen.  
Het betreft een specifieke groep van 259 cliënten, de zogenaamde coulancegroep in het 
Beschermd Wonen. Gekozen is voor een pragmatische oplossing voor het tekort van € 15,5 miljoen 
dat 17 centrumgemeenten met cliënten in de ‘coulancegroep’ oplopen vanaf 2018. Dit tekort wordt 
verdeeld over alle centrumgemeenten volgens voorgesteld verdeelmodel. 
Tegelijkertijd wordt € 18 miljoen uit de begroting 2017 (die gereserveerd stond voor het 
transformatiefonds) eenmalig ingezet voor de overige centrumgemeenten, als tegemoetkoming 
voor het nadeel dat zij door de herverdeling oplopen. Deze middelen worden verdeeld naar rato van 
het nadeel 2018. 
 
De coulancegroep gaat vanaf 1-1-2018 definitief onder de verantwoordelijkheid van gemeenten 
vallen. Lang was er onduidelijkheid over de bijbehorende middelen, maar deze zomer bleek – tegen 
de verwachting in - dat die al in 2015 aan gemeenten waren toebedeeld. Hierdoor worden 17 
centrumgemeenten met 1 of meer van deze cliënten geconfronteerd met een soms groot en niet 
begroot nadeel. Het voorstel van de VNG om deze gemeenten hiervoor tot de ingangsdatum van 
het nieuwe verdeelmodel te compenseren, werd door VWS afgewezen. VNG en VWS hebben toen 
afspraken gemaakt over bovenstaande herverdeling en tegemoetkoming van betrokken 
gemeenten. 
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Proeftuin Fort Oranje 
 
De centrumgemeente Breda ontvangt een bijdrage van € 5,3 miljoen om de uitstroom van 
bewoners vanuit camping Fort Oranje naar andere gemeenten te faciliteren. Betrokken gemeenten 
kunnen hierdoor extra financiële ondersteuning ontvangen bij de opvang van deze bewoners. Een 
deel van het bedrag is bestemd voor onderzoek en een leertraject om een passende aanpak en 
handhavingsinstrumentarium te ontwikkelen voor gemeenten. 
 
 
Uitvoeringskosten SVB voor PGB trekkingsrecht 
 
Afgesproken is om het voorstel van de ketenregisseur voor de extra kosten 2017 en de begroting 
2018 (€ 35,6 miljoen) over te nemen. Dit betekent een extra uitname uit de integratie-uitkering van  
€ 6,4 miljoen. Deze kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal 
zorgovereenkomsten en door kosten voor reorganisatie SVB. Wel vindt nog een nadere analyse 
plaats van de begroting 2018 die mogelijk nog kan leiden tot een neerwaartse bijstelling. Opvallend 
is dat het aantal zorgovereenkomsten stijgt, terwijl het aantal PGB-houders daalt.  
 
 
Uitvoeringskosten SVB voor pgb-trekkingsrecht 
Afgesproken is om het voorstel van de ketenregisseur voor de extra kosten 2017 en de begroting 
2018 (€ 35,6 mln) over te nemen. Dit betekent voor 2017 een extra uitname uit de integratie-
uitkering van € 6,4 miljoen. Deze kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het 
aantal zorgovereenkomsten en door kosten voor reorganisatie SVB. Wel vindt nog een nadere 
analyse plaats van de begroting 2018 die mogelijk nog kan leiden tot een neerwaartse bijstelling. 
Opvallend is dat het aantal zorgovereenkomsten stijgt, terwijl het aantal pgb-houders daalt.  
 
 
Afronding discussie over herinstromers Wlz 
 
In de meicirculaire heeft een correctie plaatsgevonden van de eerder gedane uitname vanwege 
herinstromers Wlz. Die correctie betrof toen 48 miljoen. In mei was ook afgesproken dat het CBS 
nog een toelichting zou geven op de analyse van de aantallen cliënten die ten grondslag liggen aan 
de uitname. Die toelichting is gegeven en daarmee is dit discussiepunt afgerond. 
 
 
Intensieve kindzorg 
 
Tijdens het vorige BO is afgesproken om bij de meicirculaire € 12,85 miljoen uit het gemeentefonds 
te halen per 2018, omdat een breder deel aan persoonlijke verzorging onder de Zvw komt te vallen 
in plaats van onder de Jeugdwet per 2018. In de tussentijd is er met veel partijen over de nadere 
uitwerking van de maatregel gesproken. Het overgangsrecht is hiervan een belangrijk onderdeel. 
Na onder meer een verdiepingssessie met een aantal gemeenten bleek dat lang niet alle 
gemeenten de doelgroep actief in kaart gaan/kunnen brengen) voor 1 januari 2018 (het gaat om ca. 
2000 kinderen. Zij vinden het logischer om te wachten tot de beschikking is afgelopen en op dat 
moment volgens de nieuwe afbakening een indicatie te verstrekken. 
 
In overleg met de VNG is een overgangsrecht afgesproken dat uitgaat van het eerbiedigen van de 
bestaande beschikkingen tot uiterlijk 1 januari 2019. Gemeenten kunnen er echter ook voor kiezen 
om mensen al eerder te benaderen om over te stappen op een andere indicatie en er op die manier 
voor zorgen dat ze minder kosten hebben. Daarnaast kunnen ook de ouders/kinderen zelf om een 
nieuwe indicatie vragen. Voor het overgangsrecht komt geen extra budget beschikbaar. 
Deze aanvullende afspraak wordt niet opgenomen in de septembercirculaire. Het overgangsrecht 
wordt via een aparte brief van VWS en de VNG onder de aandacht van de 42 jeugdzorgregio’s en 
gemeenten gebracht. 
 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3/3 

Transformatie en de relatie met financiële issues 
 
In het BO is ook een aantal bredere financiële thema’s en bespreekpunten aan de orde geweest. 
Beide partijen spraken daarbij de wens uit voor een beweging naar 1 integraal budget voor het 
sociaal domein. Ook wil men meer vanuit de inhoud en de transformatie sociaal domein naar de 
financiële issues kijken.  
 
Het tempo waarin deze ontwikkeling ingezet wordt hangt af van meerdere factoren, zoals de 
bredere afspraken over de financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten en de afspraken op 
een aantal specifieke onderwerpen. 
 
 
VNG wenst brede koppeling aan de totale rijksuitgaven 
 
Algemene lijn is dat de VNG bij de beweging naar 1 integraal budget – of overheveling naar 
gemeentefonds – een goede indexatie wil. Een goede indexatie is voor de VNG een brede 
koppeling aan de totale rijksuitgaven. De afspraken die VNG nu maakt met het rijk over indexatie 
zien wij in het licht van deze bredere beweging. Gemeenten hebben als medeoverheid en 
uitvoerder van een groot deel van de zorgtaken een evenwichtige en stabiele groei van het 
gemeentefonds nodig. 
 
 
Wens om transformatiebudget vorm te geven 
 
Het is de wens van zowel de VNG als VWS om te komen tot een transformatiefonds. Dit fonds zal 
niet worden ingezet om tekorten van gemeenten te dekken, maar als een impuls voor de 
transformatie sociaal domein in gemeenten. Vorm en werkwijze worden nog uitgewerkt. Het model 
van de Transitie Autoriteit Jeugd (onafhankelijke derde), wordt als voorbeeld gezien. VWS 
reserveert voor de jaren 2018 t/m 2020 € 18 miljoen per jaar vanuit de integratie-uitkering als 
voeding voor het fonds, onder de voorwaarde van een substantiële bijdrage hieraan vanuit het rijk. 
Rijk is bereid TAJ-middelen die overblijven toe te voegen, maar omvang hiervan onduidelijk.  
 
 
Indexatie 2018 en verder 
 
In mei heeft de VNG niet ingestemd met het VWS-voorstel voor de indexatie 2018. CPB heeft 
daarna uitleg gegeven over de grondslagen die gebruikt worden voor de indexatie. Deze uitleg 
heeft bij de VNG aanvullende vragen en zorgen opgeroepen. Met VWS is nu afgesproken om alle 
bedragen en berekeningswijze m.b.t. de indexatie 2018 en de berekening van de groeiruimte 
nogmaals op een rij te zetten. De onderhandeling met het rijk over de mogelijke aanpassing van de 
indexatie 2018 wordt met het volgende kabinet gevoerd. 
 
 
Gevolgen van een nieuwe cao VVT 
 
Onlangs hebben sociale partners afspraken gemaakt over een wijziging in de loonschalen van 
huishoudelijke hulpen. De VNG heeft gesteld dat deze verhoging in relatie tot de AMvB Reële Prijs 
grote financiële gevolgen heeft voor gemeenten, de inschatting is € 120 tot 200 miljoen extra per 
jaar. Ook zijn er mogelijk andere gevolgen, zoals ongewenste/onbedoelde verschuivingen in de 
markt en het afzien van ondersteuning vanwege te hoge kosten. 
In het BO is geconcludeerd dat het huidige kabinet hiervoor geen oplossing kan bieden. Ook dit 
wordt meegenomen naar het gesprek met het nieuwe kabinet. Wel gaan VNG en VWS gezamenlijk 
de mogelijke kostenstijging in beeld brengen. Evenals een reconstructie van eerdere middelen die 
gemeenten hiervoor zouden hebben ontvangen. 


