
Samenvatting en preadvies motie “IBP en stevige structurele afspraken in het sociaal domein”  
 
Indienende gemeenten: Groningen en Tilburg.   
Ondersteunende gemeenten: zie motie.  
 
Status motie: definitief en ondertekend.  
 
Strekking van de motie 
De motie spreekt uit:  

• dat wij vast willen houden aan de vier randvoorwaarden die zijn gesteld bij instemming met 
het IBP; 

• dat gemeenten niet voldoende structurele middelen hebben om zowel de tekorten in het 
sociaal domein aan te vullen als om middelen voor het IBP beschikbaar te stellen; 

• dat wij het Fonds tekortgemeenten zien als een tijdelijke stap om de financiële problemen in 
het sociaal domein voor een deel op te lossen; 

• dat wij akkoord gaan met uw advies om in te stemmen met het IBP, op voorwaarde dat u in 
gesprek blijft met het kabinet over de uitkomsten van lopende onderzoeken (o.a. aandringt 
dat het afgesproken onderzoek naar uitgaven jeugdhulp ook gaat over de 
volumeontwikkeling, de tekorten op het Buigbudget, loon- en prijsbijstellingen, en gevolgen 
abonnementstarief) en te komen tot duurzame oplossingen in het sociale domein door het 
beschikbaar stellen van toereikende macrobudgetten door het Rijk; 

• dat de gemeenten samen met het kabinet de IBP-opgaven willen uitvoeren, maar per 
(deel)akkoord zullen beoordelen of er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering, in 
relatie tot de oplossing van de structurele problemen in het sociaal domein; 

• en komen hier op terug in het ALV najaar 2018.  
 
Preadvies: overnemen.  
 
Toelichting: 
Het bestuur deelt de ernstige zorgen over de financiële tekorten van gemeenten in het sociaal domein. 
Met het afsluiten van het IBP richt onze inzet zich in de komende periode op het realiseren van goede 
financiële randvoorwaarden op de vier knelpunten, waarnaar ook in de motie wordt verwezen.  
Dat zijn: stapeling van tekorten voor een aantal gemeenten, tekorten in de Bundeling Uitkeringen 
inkomensvoorzieningen (BUIG), volumegroei in de uitgaven voor jeugd en de gevolgen van openeinde 
regelingen. Op deze vier knelpunten zijn inmiddels eerste afspraken gemaakt en onder het 
agendapunt “Verantwoording sociaal domein” legt het VNG bestuur hierover verantwoording af.  
 
Aan de voorwaarden die in het dictum van de motie worden genoemd komt het VNG bestuur graag 
tegemoet. Daarbij is voor het bestuur belangrijk dat de aanpak van de tien maatschappelijke 
vraagstukken niet stil komt te liggen. Door deelakkoorden steeds aan de leden voor te leggen in een 
formele ledenraadpleging of ALV kunnen de leden ieder deelakkoord op zijn merites beoordelen, 
mede in het licht van de actuele ontwikkelingen rond de financiële voorwaarden in het sociaal domein.  
 
Wij komen op de knelpunten in het sociaal domein in ieder geval terug in de Buitengewone ALV in het 
najaar én als actuele ontwikkelingen daar aanleiding toe geven ook op eerdere momenten.   
 


