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Samenvatting 
 
Onlangs heeft het Centraal Planbureau (CPB) haar eerste verkenning naar de financiële 
consequenties van de decentralisaties gepresenteerd. Het rapport bevat weliswaar een goede 
globale verkenning van de economische perspectieven waarmee naar 
decentralisaties kan worden gekeken, maar geeft nog geen kwantitatief antwoord op de gestelde 
vragen. De VNG wil dat het CPB de drie decentralisaties separaat van elkaar van 
vervolgonderzoek voorziet. Te beginnen met jeugd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Onlangs heeft het CPB haar eerste verkenning naar de financiële consequenties van de 
decentralisaties op het gebeid van werk, zorg en jeugd gepresenteerd. Dit onderzoek kwam er op 
aandringen van de Tweede kamer, aan de hand van de motie van Tweede Kamerlid Schouw. Het 
rapport bevat een goede globale verkenning van de economische perspectieven waarmee naar 
decentralisaties kan worden gekeken, waar risico’s worden verwacht en waar efficiency winsten 
kunnen worden gerealiseerd. Deze theoretische uitgangspunten worden bovendien helder en 
accuraat beschreven en bovendien op een voor de drie decentralisaties uniforme wijze.  
 
Vervolgvragen moeten nog worden beantwoord 
Het rapport geeft echter nog geen kwantitatief antwoord op wat aan het Centraal Planbureau 
(CPB) verzocht is, namelijk: 
 

1. Op hoofdlijnen te inventariseren of zich financiële risico’s en kansen voordoen indien de 
voorliggende financiële en beleidsmatige informatie inzake de drie decentralisaties in het 
sociaal domein integraal wordt bezien. 

2. Te identificeren met welke (beleids)instrumenten deze eventuele risico’s binnen de 
participatiewet, de jeugdwet en de gewijzigde Wmo in de uitvoering kunnen worden 
beperkt of weggenomen, dan wel aan te geven hoe de eventuele financiële kansen 
gemaximaliseerd kunnen worden. 

 
De VNG ziet het rapport dan ook als een eerste stap die vraagt om een vervolgonderzoek waarin 
een concrete doorvertaling wordt gemaakt per wet. Dit in volgorde van de behandeling in de 
Tweede Kamer (respectievelijk Jeugdwet, Wmo, Participatiewet), zodat de inzichten bij de 
besluitvorming kunnen worden betrokken. 



onderwerp CPB-onderzoek datum <datum>  02/02 
 

Gemeenten willen antwoord hebben op de vraag of zij voldoende tools in handen krijgen met de 
mogelijkheden die de nieuwe wetten bieden om de decentralisaties tot een succes te maken.  
 
Vrijheid en knoppen in beeld  
Wij pleiten er voor dat het CPB de drie decentralisaties separaat van elkaar van 
vervolgonderzoek voorziet. Per traject (jeugd, werk, zorg) zijn uitspraken nodig of de geboden 
beleidsvrijheid (macro en micro) toereikend zijn om binnen het toegekende budget de taken uit te 
voeren en welke budgettaire knoppen hebben de gemeenten verder om de taakopdracht van de 
3D’s goed te kunnen uitvoeren. Deze vragen kunnen meer kwantitatief beantwoord worden dan 
nu in het rapport is opgenomen.  
 
We begrijpen het dilemma dat er pas een definitief oordeel kan worden gevormd als de drie D’s 
volledig zijn uitgewerkt.  Dit kan echter worden opgevangen. Omdat de jeugdwet in concept 
gereed is en het budget (en afbouw) bekend is kan met deze decentralisatie worden begonnen. 
Jeugd is bovendien als eerste in het parlement aan de orde. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
  
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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