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Q&A VISITATIECOMMISSIE FINANCIËLE BEHEERSBAARHEID SOCIAAL DOMEIN  

 

Versie: januari 2020   

 

Hieronder leest u enkele veelgestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt en 

gepubliceerd op www.vng.nl/visitatiecommissie. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail 

naar visitatiecommissieFBSD@VNG.nl en we geven u zo spoedig mogelijk antwoord.  

 

 

1. Komt mijn gemeente in aanmerking voor de Visitatiecommissie?  

 

Iedere gemeente die meer grip wil krijgen en/of houden op de uitgaven in het sociaal domein kan 

zich aanmelden. Omdat het aantal aanmeldingen de capaciteit van de visitatiecommissie overstijgt 

wordt geprioriteerd. De geselecteerde gemeenten kunnen een specifieke elementen toevoegen aan 

het vraagstuk van grip op de uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast wordt gestreefd naar een 

grote diversiteit van gemeenten qua omvang, spreiding, mate van tekorten, deelname aan eerdere 

onderzoeken en gestelde hulpvraag. De initiële looptijd van het project is inmiddels verlengd en we 

moedigen gemeenten dus nadrukkelijk aan zich aan te melden, zodat we ook beter zicht krijgen op 

de omvang van het bredere vraagstuk ‘grip op het sociaal domein’.  

 

 

2. Wie zitten in de visitatiecommissie?  

 

De visitatiecommissie staat onder leiding van voorzitter Marjanne Sint, per gemeente aangevuld 

met enkele leden. Omdat zitting in de visitatiecommissie wordt gecombineerd met andere 

werkzaamheden, zal de samenstelling per visitatie (per gemeente) variëren.  

 

 

3. Welke expertise heeft de visitatiecommissie?  

 

De visitatiecommissie bestaat uit leden die op bestuurlijk niveau het juiste gesprek weten te voeren, 

dus met brede ervaring en expertise. De visitatiecommissie wordt ondersteund door een 

expertteam, met in de kern een deskundige afkomstig van AEF, KPMG of Significant Public. 

Daarnaast wordt expertise uit de praktijk ingebracht door één van de drie beschikbare specialisten 

die werkzaam zijn bij een gemeentelijke organisatie uit resp. Utrecht, West-Brabant West of 

Twente. Samen met de VNG bereiden zij de visitatie voor en zorgen zij voor ambtelijke afstemming. 

Tevens wordt kennis en expertise ingebracht door het Nederlands Jeugd Instituut, Divosa, Movisie, 

VNG-Realisatie, VNG-KennisCentrum Handhaving en Naleving en Ketenbureau i-SociaalDomein.  

 

 

4. Hoe verloopt globaal het gehele visitatietraject?  

 

Indien uw gemeente uitgekozen wordt komt de VNG langs om een selectiegesprek te voeren en de 

tijdsinvestering te bespreken (ca. 1,5 uur). Vervolgens wordt samen met ketenpartners een beeld 

opgebouwd van de huidige situatie in uw gemeente. Hiervoor worden een aantal (openbare) 

stukken bij u opgevraagd en wordt u gevraagd bondig op te schrijven hoe het sociaal domein is 
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ingericht. Dit beeld dient samen met de door u geformuleerde (hulp-)vraag en financiële situatie als 

basis voor de bestuurlijke intake (1 dagdeel), waarbij het college de (hulp-)vraag toelicht aan de 

visitatiecommissie, in aanwezigheid van experts van de visitatiecommissie en van gemeentelijke 

zijde. Dit resulteert in een onderzoeksagenda: waar gaat de visitatiecommissie mee aan de slag en 

waar liggen de accenten?  

 

Aansluitend volgt de ambtelijke intake (1 dagdeel) met uw medewerkers en genoemde experts van 

de visitatiecommissie. Hiermee wordt een verdieping gemaakt van de geformuleerde hulp- en 

onderzoeksvraag. Samen met uw gemeente worden procesafspraken gemaakt en wordt invulling 

gegeven aan de onderzoeksperiode (raming: 3 weken).  

 

Alle bevindingen worden samengevoegd in een concept tussenrapportage, die dient voor de 

voorbereiding van het bestuurlijke gesprek: de daadwerkelijke visitatie. De visitatiecommissie 

ontvangt -een vertegenwoordiging van- het college bij voorkeur op een locatie waar u trots op bent, 

in relatie tot het sociaal domein (1 dagdeel). Tijdens de visitatie worden de hoofdlijnen van de 

bevindingen  

Doorgenomen, waarna onder andere bepaald wordt welke interventiemogelijkheden kansrijk zijn en 

welke het college voornemens is over te nemen. U ontvangt nadien de eindrapportage met de 

vraag hier een reflectie op te geven (hoe traject ervaren, welke bevindingen overgenomen, etc.). De 

VNG houdt ook de periode nadien contact met u om te volgen of de visitatie bijdraagt aan het 

krijgen en houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein.  

 

 

5. Welke tijdsinvestering vraagt deelname van mijn gemeente/collega’s?  

 

De doorlooptijd van bestuurlijke intake tot eindrapportage is gemiddeld tien weken. Het is op dit  

moment lastig een inschatting te geven van de tijdsinvestering per afdeling, ambtenaar of  

wethouder/college. Dit is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de stukken en cijfers die u als  

gemeente aan kunt leveren en de uitgangssituatie van uw gemeente. We streven naar efficiency  

maar ook naar diepgang.  

 

  

6. Hoe kan ik mijn gemeente aanmelden?  

 

Zie www.vng.nl/visitatiecommissie onder het kopje ‘aanmelden’. Aanmelden kan door het opsturen 

van het aanmeldformulier en een getekende collegebrief met daarin de standaard verklaring. 

Schroom niet om contact op te nemen om uw aanmelding vooraf te bespreken; samen kunnen we 

een inschatting maken van de zaken die specifieke aandacht vragen op het aanmeldformulier.  

 

 

7. Zijn er kosten aan verbonden?  

 

Nee, de gemeente hoeft zelf geen bijdrage te betalen. De visitatiecommissie is opgezet in 

partnerschap tussen VNG en het Ministerie van BZK, onder het Inter Bestuurlijk Programma (IBP). 

Wel wordt uw gemeente gevraagd mee te werken aan het delen van belangrijkste bevindingen, in 

een vorm die passend is bij uw situatie (gesprek met gemeenten in de regio, presentatie elders in 
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het land, e.d.).    

 

 

8. Wordt de eindrapportage openbaar gemaakt?  

 

De eindrapportage wordt uitgereikt aan het college. Die kan deze bijvoorbeeld gebruiken om de  

gemeenteraad te informeren. De VNG publiceert enkel globale uitkomsten van meerdere visitaties, 

inclusief de namen van gemeenten die gevisiteerd zijn.  

 

 

9. Wat is de brede klankbordgroep?  

 

Bij aanmelding stemt de gemeente in met het integraal delen van de eindrapportage met een brede 

klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordiging van VNG, twee gemeenten en de ministeries  

VWS, BZK, SZW en JenV. Met deze klankbordgroep zijn afspraken gemaakt m.b.t. de 

vertrouwelijkheid van de eindrapportages.  

 

 

10. Hoe gebruikt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de uitkomsten van de 

visitaties?  

 

De eindrapportages van individuele gemeenten bevatten mogelijk waardevolle lessen voor andere 

gemeenten. Dit betreft bijvoorbeeld oorzaken (duidingen) van gebrek aan grip maar juist ook de 

werkzame elementen, ofwel sturingsmogelijkheden die goed benut worden. Zodra daar aanleiding 

voor is worden dit soort algemene bevindingen gedeeld met gemeenten. Hiervoor wordt ook 

medewerking gevraagd van betreffende gemeenten, in een vorm die passend is.   

 

 

11. Kan ik aanwezig zijn bij de visitatie van een andere gemeente?  

 

In de opzet is voorzien in 'free seats' voor bestuurders uit andere gemeenten, die als toehoorder 

lering kunnen trekken uit de situatie elders. De VNG nodigt met dat doel, in samenspraak met de 

betreffende gemeente, 1 of 2 wethouders uit. Zou uw wethouder sociaal domein aanwezig willen 

zijn bij een visitatie? Maak dit kenbaar via visitatiecommissieFBSD@VNG.NL.  

 

 

12. Hoe concreet zijn de adviezen; kunnen we direct aan de slag?  

 

De uitgangspositie en de vraagstelling van uw gemeente zijn bepalend voor de uitkomsten en de 

eindrapportage. Voor het juiste gesprek in de brede klankbordgroep wordt gerapporteerd volgens 

een vast format dat u kunt opvragen via visitatiecommissieFBSD@vng.nl. Na afloop van het 

visitatietraject wordt contact met u gezocht om gezamenlijk te bepalen of u zelfstandig 

vervolgstappen kunt zetten. We horen dan ook graag welke maatregelen u gaat treffen.   
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13. Kunnen we ons als Regio aanmelden?  

 

De visitatiecommissie is opgezet om individuele gemeenten te ondersteunen maar in sommige 

regio’s is de samenwerking (op de drie domeinen) dusdanig intensief, dat in feite sprake is van 1 

gemeentelijke organisatie. Overweegt u uw regio aan te melden? Overleg dan met projectleider 

Juriaan Vrind, bereikbaar via visitatiecommissieFBSD@VNG.nl.  

 

 

14. Wat gebeurt direct na aanmelding?  

 

Aangezien het aantal aanvragen de beschikbare capaciteit overstijgt zijn we genoodzaakt te 

prioriteren. We delen de aanmeldingen in grofweg drie categorieën in, waarbij we kijken naar onder 

andere geografische spreiding, actuele financiële situatie, gestelde (hulp-)vraag en eventuele 

deelname aan eerdere onderzoeken. Bij het maken van deze indeling betrekken we ook i-Sociaal 

Domein en vragen we advies aan de samenwerkende kennisinstituten (Nji, Movisie, Divosa). 

Omdat er geen deadline is waarvoor aangemeld moet worden kan deze indeling op een later 

moment wijzigen. De categorieën zijn:   

 

1. Kansrijk. Denk aan: de aanmelding is goed onderbouwd, komt uit een regio/provincie die  

(1) niet eerder bezocht is/ (2) waar veel aanmeldingen vandaan komen/ (3) waar een unieke situatie 

aan de orde lijkt en (4) waar voor zover bekend geen grote wijzigingen aanstaande zijn (bijv. 

nieuwe inkoopstrategie), etc.  

2. Onzeker/onduidelijk: aanvullende vragen zullen worden gesteld om te bepalen wat de exacte 

situatie is.  

3. Onwaarschijnlijk: Het is niet aannemelijk dat deze aanvraag binnen afzienbare tijd gehonoreerd 

zal worden. De aanmelding wordt in portefeuille gehouden en de aanvrager ontvangt bericht met 

toelichting van deze afweging. Bij voortschrijdend inzicht kan de aanvraag opnieuw in behandeling 

worden genomen. In dat geval wordt een actuele situatie opgevraagd bij de betreffende gemeente.   

 

 

15. Hoe vergroot ik mijn kansen om bezocht te worden?  

 

Naast objectieve criteria als geografische ligging, omvang, etc. wegen we ook de huidige financiële 

situatie en de gestelde (hulp-)vraag mee bij de prioritering. De visitatiecommissie is opgericht om 

primair te kijken naar de sturingsmogelijkheden van gemeenten, gegeven het budget. Dat de 

inkomsten niet toereikend zijn is eigenlijk evident; we kijken in dit licht met gemeenten hoe ze grip 

op de uitgaven kunnen krijgen en houden. Een groot deel van de huidige aanmeldingen neemt de 

ontstane tekorten als vertrekpunt met de enkele (hulp-)vraag hoe de financiële positie verbeterd kan 

worden. Dit is een te smalle benadering. De visitatiecommissie is zoals gezegd niet ingericht om de 

tekorten weg te werken, alhoewel een gemeente die grip op de uitgaven heeft uiteraard beter 

afwegingen kan maken die bijdragen aan de financiële positie. U vergroot uw kans dus door in te 

gaan op interventies die ingezet zijn en expliciet te benoemen wat bijzonder is aan de situatie in uw 

gemeente/regio. Het is mogelijk hierover contact te hebben met projectleider Juriaan Vrind of zijn 

collega Yannick Methorst via visitatiecommissieFBSD@VNG.nl.   

 

 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5/5 

16. Kan ik mijn eerdere aanmelding wijzigen?  

 

Mocht u na het lezen van bovenstaande overwegen de vraagstelling aan de visitatiecommissie aan 

te scherpen, dan kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn bij het herformuleren van de 

(hulp)vraag: 

 

- Wat heeft onze gemeente reeds geprobeerd en waarom heeft dat niet geleid tot meer grip?  

- Zijn keuzes consequent (en congruent) doorgevoerd of is daar onvoldoende zicht op?  

- Dacht u wellicht dat het tekort niet op zou lopen door bepaalde interventies, maar bleek  

  juist dat het wél opgelopen was?  

- Kortom: waar zit de pijn écht (naast het tekort) waardoor jullie je zorgen maken?  

Dat levert doorgaans een verscherping van de hulpvraag op.  

 

Mocht u de aanmelding (het formulier) willen bijstellen, dan ontvangen we graag een bijgewerkte 

versie via visitatiecommissieFBSD@VNG.nl.  


