
 

 

 

10. Beschikbaarstelling Wmo gegevens  

Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022: “Uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022”  

 

Oproep van het bestuur aan de leden 

Om hun medewerking te verlenen aan de verstrekking van Wmo en jeugdzorg gegevens door het 

Inlichtingenbureau aan het Centraal Planbureau (CPB) ten behoeve van het door het CPB uit te voeren 

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg. 

 

Aanleiding 

De VNG heeft overeenstemming met het Rijk over de uitvoering van een middellange termijn (5 jaar) 

houdbaarheidsonderzoek maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdzorg. Met dit onderzoek willen we 

inzicht krijgen in de vraag hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op de middellange 

termijn (5 jaar) ontwikkelt op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bij een 

gelijkblijvend wettelijk kader en een gelijkblijvende gemeentelijke uitvoering. Doel van dit onderzoek is 

om een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en daarnaast te 

bevorderen dat VNG en Rijk gezamenlijk en proactief kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken 

voor de lange termijn.  

 

Voor meer informatie over de inhoud van het houdbaarheidsonderzoek Wmo wordt verwezen naar 

bijlage II bij dit voorstel. Het CPB is door VWS gevraagd dit onderzoek uit te voeren en heeft daarvoor 

een beschrijving van de benodigde gegevens aangeleverd (zie bijlage I bij dit voorstel). De kosten van 

het onderzoek zullen gedragen worden door VWS. Wanneer de gevraagde data op tijd beschikbaar 

kunnen worden gesteld, zal het CPB het onderzoek waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023 

kunnen opleveren. 

 

Onderzoeksgegevens die het CPB nodig heeft  

Voor het onderzoek heeft het CPB data nodig die inzicht bieden in de gemiddelde zorguitgaven per 

leeftijd aan respectievelijk Wmo- en jeugdzorg. Deze data zijn gedeeltelijk te verkrijgen via het 

Inlichtingenbureau (hierna IB). Het IB faciliteert de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en 

aanbieders en is verwerker van deze data namens gemeenten. Conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) is iedere gemeente verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen data 

en moet toestemming geven aan het IB om deze data te kunnen verwerken waaronder het verstrekken 

aan het CPB. 

 

Hoe kunnen deze data verkregen worden? 

Om deze data beschikbaar te krijgen is de medewerking van alle gemeenten nodig. Iedere gemeente 

moet als verwerkingsverantwoordelijke toestemming geven aan het IB om de door het CPB gevraagde 

gegevens, binnen de wettelijke kaders van de AVG, verder te verwerken en te leveren. Er worden aan 

het CPB geen gegevens op individueel (persoonsgegevens) of gemeentelijk niveau verstrekt. De 

aanvraag van het CPB betreft enkel totalen voor heel Nederland. Het IB zal - voor levering aan het CPB 

- op de gegevens een kwaliteits- en integriteitscheck uitvoeren. 

 

 

 



 

 

Beperktheid gegevens IB 

Het is op dit moment niet mogelijk om een compleet landelijk beeld te krijgen van alle relevante 

uitgaven van Wmo en jeugdzorg. In elke gemeente is er een ander samenspel tussen inwoners, 

maatschappelijk middenveld, zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast beschikt het IB niet over alle 

gegevens van de uitgaven aan Wmo en jeugdzorg. Dit maakt een kwaliteitscheck voorafgaand aan 

levering van de data aan CPB noodzakelijk. 

 

Aanpak om de toestemming van alle gemeenten te krijgen 

De VNG zal het proces om de toestemming van alle gemeenten te verkrijgen faciliteren. Wij 

benadrukken het belang van het houdbaarheidsonderzoek Wmo en jeugdzorg. Het is daarvoor van 

belang dat de leden individueel zo  snel als mogelijk hun schriftelijke toestemming geven aan het IB om 

de gevraagde data te verwerken en aan het CPB te leveren en hun medewerking verlenen. De VNG zal 

een ledenbrief sturen waarin staat om welke data het gaat inclusief een toelichting over doel en 

noodzaak. We zullen een DPIA uitvoeren om de besluitvorming door gemeenten te ondersteunen. Ook 

zullen we een administratief proces inrichten om het de leden zo gemakkelijk mogelijk te maken om 

hun toestemming te verlenen. Niettemin moeten we de administratieve lasten van dit proces niet 

onderschatten. Indien we ons maximaal inspannen, schatten we in dat we de toestemming van circa 

300 gemeenten kunnen krijgen. Met het CPB is afgesproken dat we dan met hen in overleg gaan over 

de mate van representativiteit. 

 

Onderzoek beschikbaar stellen van gegevens voor bredere doeleinden 

Ook wordt voorgesteld te onderzoeken of de op te vragen gegevens ten behoeve van het 

het houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg voor bredere doeleinden kunnen 

worden gebruikt. Dit dient uiteraard vooraf helder gedefinieerd te worden en betreft nu vooral een 

onderzoeksvraagstuk. Hiermee willen we voorkomen dat in de (nabije) toekomst wederom 

bovengenoemde aanpak moet worden gehanteerd voor vergelijkbare onderzoeken of doeleinden.  

 

Streven naar een structurele oplossing voor het beschikbaar stellen van lokale data  

Er is grote behoefte aan data over de uitgaven van Wmo en jeugdzorg voor landelijk onderzoek. 

Naast de VNG en het rijk, hebben ook Vektis, het Zorginstituut en de NZA behoefte aan deze data. We 

lopen daarbij steeds aan tegen het kostbare en tijdrovende probleem van het verkrijgen van de  

toestemming van elke individuele gemeente. Een structurele oplossing voor dit probleem is een 

aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het, binnen de kaders van de 

AVG, beschikbaar stellen van data. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het IB voeren al langere tijd 

gesprekken met VWS om tot een structurele oplossing te komen. Het zal tijd kosten om hierover 

overeenstemming te bereiken en de eventuele aanpassing van wet- en regelgeving is een zaak van 

langere adem. Voor het uitvoeren van het houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg 

kunnen we daar niet op wachten.  

 

Bijlagen:  

1. Beschrijving van de gegevens die het CPB nodig heeft voor het houdbaarheidsonderzoek Wmo 

en de groeiraming jeugdhulp 

2. Beschrijving van de onderzoeksvragen en organisatie van het houdbaarheidsonderzoek Wmo. 

 

 


