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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

Aanleiding 

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van 
de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe 
het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het 
Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens (data) 
van gemeenten nodig. We lichten in deze brief toe om welke gegevens dit gaat, geven u informatie 
over de belangrijkste aandachtspunten hierbij en over de planning. 

Doel onderzoek 

Met het onderzoek krijgen we een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. 
Dit helpt gemeenten, VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de 
fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. 

Toestemming voor gebruik Wmo- en Jw-gegevens 

Voor het onderzoek heeft het CPB Wmo- en jeugdzorg-data nodig van gemeenten. 
Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, willen we 
deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen.  

Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten, waarschijnlijk al over de benodigde 
informatie, maar mag deze alleen - met toestemming van uw gemeente - eenmalig verwerken 
tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar 
stellen aan het CPB. We vragen het college daarom toestemming te verlenen en de bijgevoegde 
pilotovereenkomst vóór 1 maart 2023 te ondertekenen en te retourneren. 

Aan de leden Datum 

18 januari 2023 
Kenmerk 

TISB/U202300026 
Lbr. 23/002 
Telefoonnummer 

070-373 83 93
Bijlage(n) 

2 

Onderwerp 

CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl


Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/2 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VNG van 2 december jl. is hiervoor al een eerste 
verzoek gedaan aan uw gemeente (agendapunt 10). 

Belangrijke aandachtspunten over aanleveren data 

• Het CPB heeft voor het onderzoek landelijke Wmo- en jeugdzorg-data nodig die inzicht
bieden in de gemiddelde zorguitgaven per leeftijdscategorie onderverdeeld naar geslacht. In
de pilotovereenkomst en het bijgevoegde plan van aanpak staan de exacte gegevens die
nodig zijn duidelijk vermeld.

• Het CPB ontvangt geen gegevens op individueel (persoonsgegevens) of op gemeentelijk
niveau. De aanvraag van het CPB betreft enkel totalen voor heel Nederland. Verder voert het
IB op de gegevens een kwaliteits- en integriteitscheck uit (zie ook plan van aanpak).

• De Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van VNG Realisatie voert een generieke Data
Protection Impact Assessment (DPIA) uit zodat niet iedere afzonderlijke gemeente dit zelf
hoeft te doen.

• Voor de representativiteit van het onderzoek moeten zoveel mogelijk (en minimaal 300)
gemeenten meedoen aan het onderzoek. Medewerking wordt om die reden zeer op prijs
gesteld.

• Iedere gemeente moet als verwerkingsverantwoordelijke individueel toestemming geven aan
het IB om de gegevens, binnen de wettelijke kaders van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), verder te kunnen verwerken en leveren.

Planning 

• Pilotovereenkomst: om ervoor te zorgen dat het CPB de data op tijd ontvangt en het
onderzoek tijdig kan worden opgeleverd, vragen we u bijgevoegde pilotovereenkomst te
ondertekenen en uiterlijk 1 maart 2023 naar het Inlichtingenbureau (IB) te sturen.

• Ondertekening door bevoegde functionaris: het is belangrijk dat de overeenkomst
ondertekend is door een bevoegde functionaris binnen uw gemeente.

• Gegevens naar CPB: Tussen 1 maart en eind mei zal het IB de data verwerken,
samenstellen, de nodige controles uitvoeren en testleveringen doen. Uiterlijk 31 mei 2023
levert het Inlichtingenbureau de gegevens aan bij het CPB.

• De DPIA: De generieke DPIA die door de IBD wordt uitgevoerd op de gegevens die binnen
dit traject verwerkt worden, komt 1 februari 2023 beschikbaar. We zullen u hierover nader
berichten zodra deze beschikbaar is.

• Eerste officiële raming: naar verwachting publiceert het CPB in het vierde kwartaal 2023 of in
het eerste kwartaal 2024 de eerste officiële raming met de nieuwe middellange termijn
verkenning zorg (CEP2024).

Vragen 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Linda Hazenkamp van de VNG via 
e-mailadres: Linda.Hazenkamp@vng.nl, telefoon: 06-23092661.

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 

Bijlagen: In de bijlagen van deze ledenbrief vindt u de pilotovereenkomst en het plan van aanpak.

mailto:Linda.Hazenkamp@vng.nl
mailto:klantsupport@inlichtingenbureau.nl

