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1 Uitvoeringskracht: wat er moet 

gebeuren voor onze inwoners

Razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe verhoudingen met inwoners, een bredere rol 

in het sociaal domein. De opgaven van de gemeenten in de komende jaren zijn levensgroot. 

Er is uitvoeringskracht nodig om de nieuwe rol van gemeenten waar te maken. De gemeente moet in 

staat zijn om de bestaande en nieuwe taken uit te voeren naar de eisen en behoeften van inwoners en 

gemeenteraad. Gemeenten moeten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden, ervaring en mid-

delen om regie te voeren en om professionals hun werk te laten doen. Alleen zo ontstaat de noodza-

kelijke ‘uitvoeringskracht’.

Landelijke schaal
Met het vaststellen van het stuk ‘Organisatie van uitvoeringskracht’ van juni 2014 belegden de ge-

meenten een belangrijke taak bij de VNG: de ondersteuning van de uitvoeringskracht van gemeenten 

en hun samenwerkingsverbanden, met name in het nieuwe sociale domein.

De intensieve ontwikkeling van de gemeenten tot belangrijkste overheidslaag voor de inwoners heeft 

ook grote consequenties voor de organisaties van de diensten. Met name in het sociaal domein nemen 

gemeenten nieuwe taken voor hun rekening die nopen tot werken op een groter schaalniveau dan de 

eigen organisatie. Daar vloeit regionale samenwerking uit voort, maar soms voldoet zelfs dat schaal-

niveau niet. Op sommige zeer specifieke gebieden is daarom sprake van een landelijke schaal. 

Rol van de VNG
Om de basis op orde te hebben, is het noodzakelijk dat gemeenten zich op onderdelen als collectief or-

ganiseren. Voor veel taken betreft dit een regionale schaal, en voor een select aantal onderdelen gaat 

het om een landelijke opgave. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zeer specialistische zorg, werkend op 

landelijke schaal, die wordt gedecentraliseerd naar gemeenten.

Landelijk ligt de ondersteuning van de uitvoeringskracht van gemeenten en hun  samenwerkings-

verbanden bij de VNG: het collectief verband van gemeenten met een eigen, autonome bestuurlijke 

organisatie. De inzet van de VNG richt zich daarmee steeds nadrukkelijker op de uitvoeringspraktijk 

van gemeenten.

In de Algemene Ledenvergadering die in juni 2014 werd gehouden, heeft het bestuur toegezegd te ko-

men met een jaarlijkse, integrale planning- en controlcyclus met betrekking tot de collectieve gemeen-

telijke middelen die via de VNG lopen. Hiermee wordt begonnen bij de Algemene Ledenvergadering 

van juni 2015. Op dat moment wordt een integraal beeld gepresenteerd, uitmondend in een voorstel 

voor 2016. Vooruitlopend op deze nieuwe  P&C-cyclus worden de onderstaande voorstellen aan u voor-

gelegd, die zien op de korte termijn van 2015. 
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2 Naar een adequate structurele ondersteu-

ning voor gemeenten vanuit de VNG

Integrale planning en control
Zoals hierboven aangegeven komt het bestuur in juni met een jaarlijkse, integrale planning- en con-

trolcyclus met betrekking tot de collectieve gemeentelijke middelen die via de VNG lopen.

Daarbij wordt gekozen voor een integrale besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering, een 

integrale verantwoording aan deze zelfde Ledenvergadering, en een bestuurlijke organisatie (gover-

nance) van de gemeenten zelf die tussen deze momenten betrokken is bij de uitvoering. 

Bij de presentatie van deze planning- en controlcyclus wordt ingegaan op de fundamentele vraag wat 

collectief door gemeenten op landelijk niveau wordt opgepakt en uitgevoerd, en hoe dat wordt geor-

ganiseerd. 

Het moment van de Algemene Ledenvergadering in juni wordt daarbij het enige, centrale besluitvor-

mingsmoment. 
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3 Knelpunten en financiering 2015

Noodzakelijke functies
De uitwerking van collectieve taken ten behoeve van alle gemeenten, met name in het sociaal domein, 

heeft de afgelopen tijd een steeds groter beslag gekregen op de werkzaamheden van en vanuit de 

VNG. Het gaat hierbij om een proces waarbij, net als bij gemeenten zelf, werd aangelopen tegen om-

standigheden die niet waren voorzien toen het proces werd ingezet.

Op deze korte termijn gaat het nu om functies die noodzakelijk zijn om problemen, met name in de 

drie decentralisaties, te voorkomen. De kosten daarvan zijn geminimaliseerd tot het absoluut noodza-

kelijke. Met de voorstellen wordt onder meer ervoor zorggedragen dat verantwoording, declaratie en 

facturatie van zorg kunnen worden verwerkt. De efficiëntie van de uitvoering wordt hiermee vergroot 

en administratieve lasten verlaagd.  Verder zijn bestuurlijke afspraken gemaakt die moeten worden 

nagekomen. 

In de bijgaande stukken wordt ingegaan op de richting en financiering van deze voorstellen. 

Ten eerste wordt gevraagd in te stemmen met een voorstel voor de ontwikkeling van een collectieve 

aanpak voor het gemeentelijke informatiebeleid, waarmee gemeenten met behoud van de autonome 

beleidsvrijheid worden ondersteund in hun werk. Het gaat om innovatie in de digitale samenwerking 

in een aanpak die wordt uitgewerkt voor de Algemene Ledenvergadering van juni 2015. In de aanloop 

daarnaartoe ligt er voor de korte termijn een aantal beheer- en ondersteuningsvoorstellen op het ter-

rein van dienstverlening en informatie, om de reeds ontwikkelde digitale producten te borgen. 

Onder het adaptief onderhoud van de informatievoorziening knooppuntdiensten verstaan we zowel 

het adaptief onderhoud aan de standaarden als de knooppuntdiensten zelf. Zo worden processen in de 

Wmo, jeugdzorg en Wlz goed ondersteund, bijvoorbeeld door digitale ontvangst van facturen of ver-

sturing  van zorgtoewijzingen. Bovendien kunnen hiermee wijzingen in wet- en regelgeving worden 

doorgevoerd. Gemeenten worden ondersteund bij het aansluiten op de knooppuntdiensten, opdat de 

voorziening wordt gebruikt en de administratieve lasten omlaag gaan.  

Door het beheer van de knooppuntdiensten wordt de continuïteit van het systeem geborgd. Het cor-

rectief onderhoud en het in stand houden van de berichtenstromen die in productie zijn, garanderen 

de noodzakelijke gegevensuitwisseling. Verder kunnen gemeenten bij vragen of incidenten rondom de 

gegevensuitwisseling bij de beheerder van de knooppuntdiensten terecht. 

In juni 2014 is besloten om vanaf 2015 de regeling doventolk voor het leefdomein landelijk uit te (blij-

ven) voeren. Ondertussen is uit een nadere analyse van de ontwikkeling van de aantallen gebruikers 

gedurende de laatste jaren duidelijk geworden dat de regeling in 2015 meer gaat  kosten dan aanvan-

kelijk begroot. Met het ministerie van VWS is overeengekomen dat het daartoe voor 2015 eenmalig 

het benodigde bedrag toevoegt aan het gemeentefonds. 

In juni 2014 is tevens besloten dat de uitvoering van landelijke inkooptaken de komende jaren plaats-

vindt door het VNG-bureau. Op dit moment worden deze inkooptaken deels uitgevoerd door mede-

werkers van de VNG, aangevuld met externe capaciteit. Opdat deze landelijke taken voor de gemeen-

ten ook in 2015 worden uitgevoerd, zijn middelen nodig om de coördinatie van de landelijke inkoop te 

organiseren door middel van contracten en overeenkomsten op landelijk niveau. 
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Urgentie voor 2015
Dit zijn knelpunten die iedere gemeente direct dan wel indirect raken. De urgentie is evident. De gevol-

gen van het eventueel wegvallen van deze functies voor de uitvoeringskracht van gemeenten op deze 

onderwerpen zijn groot. Naast de maatschappelijke gevolgen, met name in het kwetsbare sociaal do-

mein, zou dit een desinvestering betekenen met betrekking tot de inspanningen die reeds gedaan zijn. 

Voor de bovenstaande onderwerpen wordt daarom een verzoek aan de BALV voorgelegd om deze 

knelpunten op korte termijn te ondervangen via een bekostiging uit het gemeentefonds. In de financi-

ele bijlage wordt ingegaan op de argumenten om voor deze korte termijn van 2015 voor deze route te 

kiezen. Dit voorstel voor 2015 past niet in het ritme van deze nieuwe P&C-cyclus. Het betreft beperkte, 

noodzakelijke functies voor de kortere termijn. Op de langere termijn, vanaf 2016, worden de functies 

ingepast in de lange-termijnvisie van de P&C-cyclus inclusief de bijbehorende verantwoording. Hierover 

wordt besloten op de ALV van juni 2015. 

Financieel beslag en dekking
De financiële bijlage geeft een uitwerking van het financieel beslag van de bovenstaande voorstellen 

en de wijze van financiering. 

1   Innovatie Digitale samenwerking    €     480.000 

2   Gegevensknooppunt Gemeenten  €  1.389.810

3   Beheer Gegevensknooppunt Gemeenten  €  1.880.717 

4   Doventolk (doorsluizen van middelen VWS) €  2.400.000

5   Landelijke inkoop €     250.000

Er zijn twee mogelijkheden om de oplossing van deze zaken collectief vanuit alle gemeenten te finan-

cieren: een verhoging van de contributie aan de VNG, dan wel een uitname uit het Gemeentefonds. 

In de financiële bijlage worden voor- en nadelen tegen elkaar afgezet. Gelet op deze afweging, met 

name in het perspectief van de gewenste snelheid van handelen, vragen wij instemming van de Leden-

vergadering om de financiering op te lossen via een uitname uit het gemeentefonds voor 2015. 

Het betreft onder meer een goedkeuring van enkele structurele activiteiten. Bij de aanstaande Alge-

mene Ledenvergadering in juni 2015 wordt hierop teruggekomen, in lijn met de dan te presenteren 

integrale P&C-cyclus. 

Voorstel aan de Buitengewone Ledenvergadering van 17 november 2014 te Utrecht: 
Het bestuur stelt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor om:

A In te stemmen met de voorstellen rond de innovatie digitale samenwerking zoals beschreven in bij-

lage 1, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels herbestemmingen en een uitname 

uit het gemeentefonds van € 480.000.-.

B In te stemmen met de voorstellen rond het Gegevensknooppunt Gemeenten zoals beschreven in bij-

lage 2, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels herbestemmingen en een uitname 

uit het gemeentefonds van € 1.389.810,-.

C In te stemmen met de voorstellen rond het Beheer Gegevensknooppunt Gemeenten zoals beschre-

ven in bijlage 3, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een uitname uit het 

gemeentefonds van € 1.880.717.-.

D In te stemmen met de voorstellen rond de Doventolk zoals beschreven in bijlage 4, en dit te finan-

cieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een uitname uit het gemeentefonds van € 2.400.000, 

zijnde de middelen die door het ministerie van VWS aan datzelfde gemeentefonds worden toege-

voegd.

E In te stemmen met de voorstellen rond Landelijke inkoop zoals beschreven in bijlage 5, en dit te fi-

nancieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een uitname uit het gemeentefonds van € 250.000.-. 
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Bijlage 1: Innovatie digitale samenwerking

Het onderstaande is een samenvatting van een aantal onderliggende stukken. 

Op www.vng.nl/balvstukken2014 vindt u materiaal waarin de voorstellen verder worden uitgewerkt. 

U vindt daar de volgende documenten: 

• Innovatie Digitale Samenwerking

• Borging van de basis op orde informatievoorziening

Bijlagen:

1 Propositie Beheer producten en behoud aanpak Operatie NUP

2 Voorstel Ondersteuning gemeenten ter overbrugging periode O-NUP – aanvang Collectieve aanpak 

3 Voorstel Transitie 14+ netnummer per 1-1-2015

4 Propositie Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

5 Financieringsvoorstel Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten en borging basis op orde

Achtergrond
Gemeenten gaan van “beleid maken en zelf uitvoeren” naar “informatieverwerkende organisaties die 

zich focussen op beleid, inkoop en regie”, met behoud van de verantwoordelijkheid van de gemeen-

tebesturen. De rol van informatie binnen gemeenteorganisaties wordt hierdoor steeds belangrijker, 

vooral bij de dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming. Gemeenten zullen hun informatiehuis-

houding actief verder ontwikkelen. Hierbij zien we “gezamenlijk waar het kan” als een noodzakelijke 

ontwikkeling en antwoord op de algemene behoefte aan reductie van complexiteit en kostenbeheer-

sing. De instelling van de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid illustreert het belang van 

bestuurlijke betrokkenheid bij zowel visievorming als tenuitvoerlegging.

De leden van de VNG hebben in de Algemene Ledenvergadering van 2014 het bestuur opgedragen om 

een visie uit te werken op: standaardisatie, ontwikkeling en beheer van standaarden, monitoring, ver-

antwoording en eventuele bovengemeentelijke samenwerking, inclusief een financieringsvoorstel. De 

wens van gemeenten om meer samen te werken en de stand van de techniek, maken het noodzakelijk 

om te werken aan een collectieve aanpak, verdere standaardisatie en gezamenlijke verwerving en/of 

realisatie van generieke voorzieningen. 

Activiteiten vanuit het VNG-bureau
Doorontwikkeling en innovatie

Landelijk kan een nieuwe fase worden gemarkeerd. Voorzieningen die onderdeel zijn van de Generie-

ke Digitale Infrastructuur worden steeds meer in beheer en gebruik genomen. Gemeenten zullen deze 

voorzieningen benutten om hun dienstverlening te verbeteren. In deze nieuwe fase blijft innovatie 

van belang. Dit kan door kleinschalige initiatieven decentraal te ontwikkelen en in tweede instantie te 

standaardiseren en landelijk op te schalen met behoud van autonome beleidsruimte. 

Deze belangrijke rol van standaardiseren en opschalen kan worden uitgevoerd door VNG en KING. 

Samen met netwerken van gemeenten en brancheverenigingen kunnen ontwikkelde innovaties onder 

alle gemeenten worden verspreid. Hierbij wordt aangesloten op de methodiek die nu ook wordt 

gehanteerd in de Living Labs van het vISD-project in het sociaal domein. Andere voorbeelden van 

samenwerking en opschaling zijn onder meer uitfasering Windows XP en het initiatief tot collectieve 

verwerving van telefonie, waarbij de gezamenlijke initiatiefnemers de voorfinanciering voor hun reke-

ning nemen. De Commissie D&I faciliteert deze ontwikkeling en beziet welke initiatieven tot standaard 

http://www.vng.nl/balvstukken2014
https://www.vng.nl/files/vng/141016_borging_van_de_basis_op_orde_informatievoorziening.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_digitale_samenwerking.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_bijlage_1_propositie_beheer_producten_en_behoud_aanpak_operatie_nup.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_bijlage_2_voorstel_ondersteuning_gemeenten_ter_overbrugging_periode_o-nup_aanvang_collectieve_aanpak.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_bijlage_3_voorstel_transitie_14_netnummer_per_1-1-2015.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_bijlage_4_propositie_realisatie_en_beheer_gemeentelijk_monitor_sociaal_domein.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/141016_innovatie_bijlage_5_financieringsvoorstel_innovatie_digitale_samenwerking_gemeenten_en_borging_basis_op_orde.pdf
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moeten worden verheven. Dat brengt richtinggevende kaders met zich mee. 

Samenhang gemeentelijke informatievoorziening en landelijke infrastructuur 

Begin 2013 heeft de minister van BZK het rapport en advies Governance generieke digitale infrastruc-

tuur (GDI) vastgesteld. In dit rapport wordt geconcludeerd dat er te weinig regie/sturing op de samen-

hang van de GDI was. Om dit te verbeteren is de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO: Bas 

Eenhoorn) door het kabinet ingesteld. De NCDO zal de adviezen uit het rapport uitvoeren en regie 

voeren over verdere inrichting en functioneren van de GDI. Vooral het functioneren als één overheid 

moet hierin tot uiting komen. Voor een lokaal krachtige overheid is het vertegenwoordigen van het 

gemeentelijk belang richting de NCDO essentieel. Een sterke bestuurlijke commissie met een duidelijke 

gemeentelijke visie, aanpak en vraag aan de NCDO zijn randvoorwaarden hiervoor. 

Europa

Als laatste moeten ook Europese ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen. Nieuwe wetgeving 

(zoals de Europese Dataprotectieverordening) zal grote impact hebben op gemeenten en de gemeen-

telijke informatievoorziening. Hierop moet tijdig worden ingespeeld en het is van belang om als 

gemeente de interne informatievoorziening op orde te hebben.

Uitgangspunten

Voor de ontwikkeling van de aanpak, die in juni 2015 aan de ALV voor besluitvorming zal worden 

voorgelegd, gelden de volgende uitgangspunten: 

• Uitvoering van (nieuwe) wet- en regelgeving wordt door gestandaardiseerde werkprocessen onder-

steund, met zoveel mogelijk generieke digitale voorzieningen;

• Innovaties worden door gemeenten in kleine projecten ontwikkeld, omarmd en waar mogelijk op-

geschaald naar generieke voorzieningen;

• Digitale infrastructurele voorzieningen worden zoveel mogelijk collectief georganiseerd;

• De collectieve voorzieningen vormen na besluitvorming de voorzieningen voor alle gemeenten.

Bij de collectieve aanpak wordt gekeken naar vier typen ontwikkelingen die de gemeentelijke informa-

tievoorziening raken:

1 Projecten en innovaties vanuit gemeentelijke domeinen. 

Dit zijn door de commissie D&I geprioriteerde initiatieven, die voortkomen uit of passen in de 

agenda’s van bestaande initiatieven zoals Dienstverlening 2020, Doorbraken in dienstverlening en 

de diverse gemeentelijke domeinen (Sociaal, Ruimtelijk enz.). 

2 Transities vanuit het Rijk. 

Deze transities moeten worden voorzien van uitvoeringsrealisme door een sterke gesprekspartner 

te zijn voor departementen. Hierin moeten gemeenten via de Commissie D&I sterk worden verte-

genwoordigd. Voorbeelden van deze transities zijn de decentralisaties in het sociaal domein, de 

Omgevingswet en de Archiefinnovatie.

3 Programma’s/projecten vanuit GDI Rijk en generieke gemeentelijke voorzieningen.

Gemeenten zijn als volwaardige gesprekspartner vertegenwoordigd bij de NCDO. Hierdoor kan de 

behoefte van de gemeenten betreffende de beschikbaarheid van basisvoorzieningen en gegevens 

worden zeker gesteld in de GDI. Ook zal er vroegtijdig aandacht zijn voor de informatiecomponent 

bij nieuwe wetgevingstrajecten. Voorbeelden van resultaten van dit soort programma’s/projecten 

zijn vormen van authenticatie, frontofficevoorzieningen, basisregistraties en generieke voorzienin-

gen als Digimelding en Digilevering.

4 Gemeentelijke generieke informatiekundige thema’s. 

Dit zijn meer algemene thema’s die voor alle gemeenten relevant zijn en waar intensivering van 

generieke ondersteuning en coördinatie op nodig is. Voorbeelden van deze thema’s zijn (binnenge-
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meentelijke) informatie-architectuur, informatieveiligheid, leveranciersmanagement, gegevensma-

nagement, eigenaarschap van gegevens, standaarden en implementatieondersteuning, maar ook 

beleids- en sturingsinformatie voor gemeentebestuur.

Governance-structuur

Als onderdeel van de aanpak wordt een governancestructuur uitgewerkt. Een belangrijke pijler van 

deze governancestructuur zullen samenwerkende algemeen directeuren/gemeentesecretarissen van 

gemeenten zijn. Ook krijgt de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid een rol, dit in perspec-

tief van de portefeuilles van de commissie. De commissie moet richtingbepalend zijn, prioriteren en 

keuzes maken. Voor het maken van deze keuzes zal een wijze van vraagarticulatie vanuit (groepen 

van) gemeenten worden gehanteerd en deze werkwijze zal worden opgenomen in de governance van 

verschillende inhoudelijke projecten/programma’s/ thema’s.

Borging van ‘de basis op orde’ informatievoorziening 
De Innovatie Digitale Samenwerking voorziet in juni 2015 in een collectieve aanpak voor gemeentelijk 

informatiebeleid voor de komende jaren en het ontwikkelingen en borgen van digitale producten. Om 

de collectieve aanpak waar te kunnen maken is het zaak om opgebouwde kennis en instrumenten te 

borgen voor hergebruik en doorontwikkeling.

De VNG en KING programma’s Operatie NUP (O-NUP) en vISD hebben de afgelopen jaren onmisken-

baar bewustwording en momentum gecreëerd voor het aansluiten op de Gemeenschappelijke Digitale 

Infrastructuur en een informatiekundige basis voor de decentralisaties. Per 1 januari 2015 zullen deze 

programma’s eindigen. Indien deze programma’s geen vervolg krijgen, zullen de ontwikkelde onder-

steuningsmechanismen verloren gaan, zullen de implementaties momentum verliezen en komt het 

realiseren van de ‘basis op orde’ in gevaar. 

Om de periode tussen januari 2015 en de collectieve aanpak te overbruggen zijn direct besluiten nodig: 

1 Borg het beheer van opgeleverde producten en de ontwikkelde standaardisatie- en implementatie-

aanpakken: 

Door het beheer te regelen wordt voorkomen dat alle structurele resultaten wegvallen die later op-

nieuw moeten worden ontwikkeld of georganiseerd. De bijgaande voorstellen “Beheer producten 

en continuering implementatieaanpak Operatie NUP”, “Gemeentelijke monitor sociaal domein” en 

“14+ netnummer” werken dit in detail uit.

2 Vervolg de ondersteuning van gemeenten voor aansluiting op cruciale onderdelen van de GDI: 

In de periode tussen einde Operatie NUP en begin collectieve aanpak is het noodzakelijk om 

gemeenten te blijven ondersteunen, om zodoende de ingezette beweging bij gemeenten gaande 

te houden en de basis verder op orde te krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat 2016 een nieuw 

opstartjaar wordt met de daarbij benodigde extra inspanning en kosten, en verlies van momentum.

Om de ‘basis op orde’ informatievoorziening te borgen is daarom concreet noodzakelijk: 

1 het in beheer nemen van standaarden met bijbehorend leveranciersmanagement en implementatie-

aanpak voortkomend uit het programma Operatie NUP 

2 de ondersteuning van gemeenten om de ingezette beweging, de basis verder op orde te krijgen, 

gaande houden, ter overbrugging van de periode einde Operatie NUP en het begin van de collec-

tieve aanpak

3 Transitie14+ netnummer per 1-1-2015 

4 de realisatie en het beheer van de gemeentelijke monitor sociaal domein uit het programma vISD.
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Bijlage 2: Informatievoorziening 

knooppuntdiensten

Achtergrond
Om de taken in het sociaal domein goed uit te kunnen voeren moeten alle gemeenten hun adminis-

tratie en informatievoorziening op orde hebben. Ook de informatieverstrekking aan de inwoners en 

de bescherming van hun privacy moeten goed geregeld zijn. Gezien de vele relaties met aanbieders en 

uitvoeringsorganen is de gemeentelijke informatievoorziening in het sociaal domein complex. 

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van november 2013 hebben de gemeenten inge-

stemd met de start van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). Dit programma 

heeft het afgelopen jaar de gemeenten ondersteund bij het inrichten van hun informatievoorziening. 

In de bijlage (1) is een verantwoording gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden en de opgele-

verde producten.

Het voorstel is om de ondersteuning vanuit het programma VISD per 1 januari 2015 stop te zetten 

en de focus te verleggen naar het adaptieve onderhoud en het beheer van de in 2014 gerealiseerde 

knooppuntdiensten. In aanloop naar 1 januari 2015 is wel een plan van aanpak VISD 2.0 ontwikkeld. 

De uitvoering van het plan van aanpak VISD 2.0 kan nu nog niet starten omdat hiervoor de benodigde 

middelen niet beschikbaar zijn. Daarom zullen we nu onderzoeken op welke wijze het VISD 2.0 plan 

kan worden gefinancierd om zo snel mogelijk te kunnen starten. Het plan van aanpak VISD 2.0 zal 

indien nodig in 2015 in de ALV ter besluitvorming voor worden gelegd. 

Vooruitlopend op besluitvorming omtrent het plan van aanpak VISD 2.0 is nu tot 1 juli 2015 budget 

nodig voor het adaptief onderhoud van de knooppuntdiensten. 

Activiteiten vanuit VNG-bureau 
Onder het adaptief onderhoud van de informatievoorziening knooppuntdiensten verstaan we zowel 

het adaptief onderhoud aan de standaarden als de knooppuntdiensten zelf. Zo worden processen in 

de Wmo, jeugdzorg en Wlz goed ondersteund, bijvoorbeeld door digitale ontvangst van facturen of 

versturing van zorgtoewijzingen. Bovendien kunnen hiermee wijzingen in wet- en regelgeving worden 

doorgevoerd. Gemeenten worden ondersteund bij het aansluiten op het GGK, opdat de voorziening 

wordt gebruikt en de administratieve lasten omlaag gaan. 

Verantwoording 2014
Het onderstaande is een samenvatting van een uitgebreider document. Deze volledige 

verantwoor-ding over 2014 is te vinden op www.vng.nl/balvstukken2014

In 2014 heeft het VISD programma langs vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn al veel 

producten opgeleverd. 

Gegevensuitwisseling

Vanuit het project gegevensuitwisseling vISD is gewerkt aan het standaardiseren van de informatie-

uitwisseling tussen gemeenten en organisaties in het sociaal domein. Dit verlaagt de administratieve 

lasten voor gemeenten en is kosten-efficiënt. Voor de Wmo en Jeugd-GGZ/AWBZ zijn standaarden 

gedefinieerd zodat het verwijzen van cliënten door gemeenten naar aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdzorg geautomatiseerd kan verlopen. Deze aanbieders kunnen op hun beurt 

voor de ontvangen toewijzingen declaraties via berichten indienen bij gemeenten. Om de informatie-

http://www.vng.nl/balvstukken2014
https://www.vng.nl/files/vng/141016_producten_2014_visd_v1.0.pdf
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uitwisseling op een efficiënte en gestructureerde manier te laten verlopen, is verder gewerkt aan de 

realisatie van een Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) als verbindende schakel tussen gemeenten 

en duizenden gecontracteerde instellingen. 

Beleidsinformatie

Vanuit het project beleidsinformatie wordt een gemeentelijke monitor Sociaal Domein ontwikkeld. De 

monitor bevat informatie die gemeenten nodig hebben ten behoeve van de horizontale beleids- en 

verantwoordingsinformatie. De monitor geeft gemeenten o.a. inzicht in het gebruik in het sociaal 

domein, de beoogde transformatie, cliëntervaring en early warning items. De monitor stimuleert het 

meten, leren en ontwikkelen op indicatoren die aansluiten bij doelen van de decentralisatie. 

Programma van eisen

Vanuit het project ‘programma van eisen’ zijn gemeenten ondersteund bij het inrichten van de binnen-

gemeentelijke informatiehuishouding sociaal domein. Het belangrijkste vertrekpunt hierbij is geweest 

dezelfde informatieketen van inkijk, signalering, registratie 1-plan en berichtgeving. Elke gemeente 

kiest hiervoor haar eigen inrichting. 

Privacy en gegevensuitwisseling

Goed en zorgvuldige gegevensuitwisseling zijn randvoorwaarden voor de informatievoorziening in 

het sociaal domein. Voor de actielijn privacy en gegevensuitwisseling stond 2014 in het teken van 

bewustwording voor het belang van goede en zorgvuldige gegevensuitwisseling bij het inrichten van 

het sociaal domein. Daarbij is de nadruk specifiek op domeinoverstijgende gegevensuitwisseling. De 

ontwikkelde producten binnen de actielijn zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen om zelf het 

privacybeleid rondom sociaal domein goed in te regelen. 

Ondersteuning

Vanuit de ondersteunende actielijn zijn gemeenten ondersteund bij het oplossen van informatiekun-

dige vraagstukken gebaseerd op de input van de inhoudelijke actielijnen. De oplossingen zijn gericht 

op het reduceren van complexiteit in de uitvoering. 

Landelijke afspraken, landelijke ICT-voorzieningen
De decentralisaties laten de gemeenten weliswaar vrij bij de inrichting van hun uitvoering, maar er 

zijn wel landelijke eisen waaraan de gemeentelijke informatievoorziening moet voldoen. Deze eisen 

vloeien voort uit de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Daarnaast heeft de ALV afgelo-

pen juni besloten om op onderdelen de gemeentelijke informatievoorziening in het sociaal domein te 

standaardiseren. 

De informatievoorziening van elke gemeente dient per 1 januari 2015 te voldoen aan de volgende 

landelijke afspraken:

• Aansluiting op de CORV (berichtenuitwisseling in het gedwongen kader Jeugd);

• Aansluiting op de SVB voor de verwerking van PGB-trekkingsrechten;

• Aansluiting op het CAK voor de inning van de eigen bijdrage en de ouderbijdrage;

• Invoering van de declaratie- en facturatiestandaarden voor de Wmo (de i-Wmo standaarden) en

voor de jeugd(-ggz),

• Aansluiting op de knooppuntdiensten voor de elektronische verwerking van Wmo- en Jeugd decla-

raties vanuit hulpaanbieders;

• Gestandaardiseerde aanlevering van beleidsverantwoording aan het CBS, ten behoeve van de ge-

meentelijke monitor & statistiek sociaal domein;

• Voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen uit de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG);

• Voldoen aan de privacy-vereisten vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de materiewetten.
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De centrale ondersteuning op al deze trajecten is opgenomen in het VISD 2.0 plan en hiervoor zal 

financiering worden gezocht bij de departementen en binnen VNG/KING. Het realiseren van de 

landelijke standaarden en ICT-voorzieningen als ook het inrichten van een duurzame gemeentelijke 

informatiehuishouding is nog wel steeds noodzakelijk om de hulpverlening aan de inwoners te kunnen 

garanderen. Daarnaast zijn de knooppuntdiensten onmisbaar om de declaraties en de verantwoording 

vanuit de hulpaanbieders efficiënt en betrouwbaar te kunnen verwerken. 

Alleen focus op knooppuntdiensten, daarna wellicht innovatie en doorontwikkeling
De aanpak tot 1 juli 2015 is alleen nog gericht op het adaptieve onderhoud van de knooppuntdiensten 

Als gevolg daarvan zal implementeren van de andere hierboven genoemde noodzakelijke ICT-voorzie-

ningen voor de afronding van de transities in het sociaal domein niet langer centraal worden onder-

steund, tenzij hiervoor alsnog financiering wordt gevonden. Deze ICT-voorzieningen zijn wel nodig 

omdat ze de gemeenten helpen om efficiënt en doelmatig, en met zo min mogelijk administratieve 

lasten, te voldoen aan de wettelijke vereisten aan de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de 

Participatiewet. 

De VNG zal het plan van aanpak VISD 2.0 verder afstemmen met de gemeenten, en indien nodig in juni 

2015 een besluit aan de ALV voorleggen. De basis voor dat plan is de kennis en ervaring, die het VISD-

programma het afgelopen jaar heeft opgedaan. Onder andere zijn samen met de living labs voorstel-

len ontwikkeld over hoe informatie en ICT kunnen helpen bij de innovatie van de dienstverlening in 

het sociaal domein. ICT kan bijvoorbeeld helpen om de effectiviteit van sociale wijkteams te vergroten. 

Daarnaast kan via apps en social-media-achtige toepassingen de eigen verantwoordelijkheid van de 

inwoners worden gestimuleerd. In de administratie in de back-office is door verder gaande standaar-

disatie een forse reductie mogelijk in complexiteit en in de administratieve lasten voor gemeenten en 

hulpaanbieders. 
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Bijlage 3: Beheer knooppuntdiensten

Achtergrond
De decentralisaties in het sociaal domein leiden ertoe dat gemeenten meer gegevens gaan uitwisselen 

met een groot aantal partijen. Informatievoorziening knooppuntdiensten zijn nodig om de gegevens-

stromen te faciliteren tussen gemeenten en ketenpartners. Dit voorkomt hoge administratieve lasten 

en beperkt risico’s in de gegevensuitwisseling. De impact van de implementatie van de decentralisaties 

wordt hiermee lager voor gemeenten en zorgaanbieders. Standaardisatie en hergebruik van voorzie-

ningen houden de kosten voor gemeenten zo laag mogelijk. Ook verbeteren de knooppuntdiensten de 

effectiviteit en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling.

In 2014 zijn de basisinfrastructuur en de eerste drie knooppuntdiensten gerealiseerd. Het is noodzake-

lijk dat deze knooppuntdiensten beheerd zullen worden. Hiervoor wordt opdracht gegeven aan het 

Inlichtingenbureau en VECOZO. Ook omtrent de vastgestelde standaarden is beheer noodzakelijk. Voor 

dit beheer zullen het zorginstituut Nederland en Vektis opdracht krijgen de uitvoering te doen. VNG/

KING is namens gemeenten gedelegeerd opdrachtgever voor deze werkzaamheden en voert daarvoor 

de benodigde processen uit.

Activiteiten vanuit VNG-bureau
De afbakening van het beheer bestaat uit het leveren van de knooppuntdiensten inclusief uitvoering 

van relevante beheerprocessen: organisatie, infrastructuur, kwaliteitswaarborging en rapportage over 

het functioneren van de drie knooppuntdiensten. Het heeft betrekking op 2015 en op de volgende 

knooppuntdiensten:

1. Beschikbaarstelling basisinfrastructuur

2. iWmo-berichtenverkeer (Toewijzings- en declaratieberichten);

3. Jeugd-GGZ-berichtenverkeer (Toewijzings- en declaratieberichten voor Jeugd-GGZ) Inclusief een

Opvraagservice voor het “woonplaatsbeginsel”;

4. WLZ-Indicatie (Indicatieservice waar gemeenten kunnen vragen of er een door het CIZ WLZ-indicatie

voor een burger is afgegeven).

De genoemde knooppuntdiensten worden opgeleverd voor 1 januari 2015. Deze opleveringen zijn 

inclusief uitgevoerde ketentesten, kleinschalig proefgebruik en het inrichten van de beheerorganisatie. 

Het doel is dat vanaf 1 januari 2015 de knooppuntdiensten beschikbaar zijn voor grootschalig gebruik. 

Ten aanzien van het beheer geldt dat bij in productie name en overgang naar beheer in 2015 geen 

eigen standaarden ontwikkeld hoeven te worden door KING of het Inlichtingenbureau. Onder het 

initiële beheer valt dan het aannemen van de standaarden zoals reeds beschikbaar. 

De volgende standaarden worden bij live-gang in januari 2015 overgenomen in het beheer:

1 Voor het Wmo deel de WMO standaard zoals beheerd door respectievelijk het Zorginstituut Neder-

land en Vektis, bestaande uit de toewijzings- en declaratieberichten; 

2 Voor de Jeugdwet wordt gebruik gemaakt van de Vektis standaard, bestaande uit het Jeugd-GGZ-

berichtenverkeer (Toewijzings- en declaratieberichten voor Jeugd-GGZ), inclusief een Opvraagservice 

voor het “woonplaatsbeginsel”.



14 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Bijlage 4: Regeling Doventolk

Achtergrond
De ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking is zeer specialistisch. Het betreft een 

relatief gering aantal cliënten, een beperkt aantal aanbieders en een ook inhoudelijk gezien specialisti-

sche vorm van begeleiding. Landelijke inkoopafspraken met aanbieders zijn daarom gewenst. Aanlei-

ding hiervoor is het feit dat de regeling doventolk mee gaat in de decentralisatie Wmo 2015. Voorheen 

was de regeling doventolk onderdeel van de AWBZ. In de ALV van 18 juni 2014 is het besluit om vanaf 

2015 de regeling doventolk landelijk te (blijven) uitvoeren bekrachtigd. 

Inhoudelijke activiteiten VNG-bureau 
Op 16 februari 2014 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn ingestemd met het onderbrengen 

van de inkoop van de doventolkvoorziening bij ‘de landelijke coördinatiefunctie’ van de VNG en met 

het voorstel om de toegangscriteria landelijk te bepalen (wanneer recht op een tolk en hoeveel uren). 

Ondertussen is uit een nadere analyse van de ontwikkeling van de aantallen gebruikers gedurende de 

laatste paar jaar duidelijk geworden dat de regeling in 2015 meer gaat kosten. Daarop is voor 2015 

ingezet op een versobering van de regeling voor wat betreft de vergoedingen aan de tolken. Dit levert 

niet voldoende op om de uitgavenstijging geheel te compenseren. 
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Bijlage 5: Landelijke Inkooptaken

Achtergrond
De VNG is zowel belangenbehartiger richting het Rijk om voor gemeenten werkbare regelgeving en 

bijbehorende toereikende randvoorwaarden te realiseren, als ondersteuner van gemeenten bij de 

organisatie en uitvoering van de omvangrijke nieuwe taken. Per 2015 komt daar ook de inkoop van 

bepaalde specialistische en/of landelijk georganiseerde taken bij. Conform het besluit van de Algemene 

Ledenvergadering van juni 2014 vindt de uitvoering van landelijke inkooptaken de komende jaren 

plaats door het VNG-bureau. Op dit moment worden deze taken deels uitgevoerd door medewerkers 

van de VNG, aangevuld met externe capaciteit. 

Inhoudelijke activiteiten VNG-bureau vanaf 1 januari 2015
• Beleidsvoorbereiding: het onderzoeken, volgen van en richting geven aan verschillende beleids-

aspecten die betrekking hebben op de landelijke afspraken, voorbereiding van overleggen met

gemeenten en het rijk over landelijke functies. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het faciliteren

en stimuleren van transformatie in de raamovereenkomsten (de ontwikkelagenda).

• Contractbeheer: het beheren van de raamcontracten, PvE’s, contracten en het actualiseren daarvan

op basis van ontwikkelingen in het veld.

• (Bij)Sturen, signalering, monitoring en kwaliteitsborging: het beheren van de raamcontracten door

het bewaken van het gebruik van de raamovereenkomsten (zorgvolume, zorgduur, uitstroom, etc.),

het signaleren/escaleren bij onderbenutting van de raamovereenkomsten (o.a. continuïteit van de

aanbieder), het bewaken/borgen van de afgesproken kwaliteit van de jeugdzorg (bijvoorbeeld door

materiële controle), het herijken/indexeren van de afgesloten tarieven, het bepalen en meewerken

aan de ontwikkelagenda die met aanbieders is afgesproken, evalueren, het onderhouden van rela-

ties. De VNG ontvangt vier maal per jaar data van instellingen en op basis van deze informatie zal

die monitoring gebeuren.

• Het beheren van de overeenkomsten voor uitnamen: gesprekken voeren over resultaten die be-

noemd zijn in PvE’s, en twee maal inhoudelijke en financiële verantwoording richting VNG.

• Betrekken van gemeenten: elke twee maanden ambtelijk en bestuurlijk indien nodig bij voorberei-

ding van tweejaarlijkse gesprekken met alle partijen, kaderstelling, jaarplannen, ontwikkelagenda,

omgaan met meldingen van calamiteiten etc.

• Twee keer per jaar gesprekken met alle aanbieders en voorzieningen afzonderlijk: zowel met de

raamcontractspartijen, als met de voorzieningen waarvoor een uitname is gedaan, voert de lande-

lijke coördinatiefunctie minimaal twee keer per jaar een gesprek over voortgang, verantwoording

etc., ter voorbereiding op verantwoordingsmomenten naar de leden. Het voorbereiden van beslui-

ten die gemeenten gezamenlijk zouden moeten nemen m.b.t. de raamcontracten zijn o.a.:

• Besluit om zorgfuncties toe te voegen of af te voeren van de landelijke lijst

• Besluit om overeenkomsten met aanbieders voor landelijke functies op te zeggen of te continue-

ren

• Besluit over de strategie, inhoud en tariefstelling in de raamovereenkomst

• Helpdesk en informatievoorziening: het beantwoorden van vragen van gemeenten en aanbieders

over de werking en het afroepen van de afgesloten raamovereenkomsten en/of de werking van de

rol van financier van de VNG, beheren van informatie op de website, beheren van een eigen email-

adres, presenteren van de landelijke coördinatiefunctie bij gemeenten. Wij verwachten in het eerste

half jaar van 2015 een piek aan vragen te ontvangen bij de landelijke coördinatiefunctie, zowel van

gemeenten als van aanbieders. Onderwerpen die wij verwachten zijn: de betaling van facturen, het



16 Vereniging Van nederlandse gemeenten

niet benutten van het raamcontract en discussies over de toepassing van het woonplaatsbeginsel. 

Governance c.q. communicatie met de leden
De VNG handelt in opdracht van haar leden en dient verantwoording af te leggen aan haar leden. Wij 

zien dat als volgt voor ons:

• De ALV informeren wij twee keer per jaar als dat nodig is over het functioneren van de landelijke

coördinatiefunctie. In ieder geval jaarlijks via het jaarverslag van de VNG.

• Indien nodig, zullen wij het VNG bestuur vragen besluiten te nemen.

• Wij presenteren de Commissie Gezondheid & Welzijn, Commissie Werk & Inkomen en de Subcom-

missie Jeugd zo vaak als nodig de gang van zaken omtrent de raamcontracten. Voor wat betreft de

financiering van de landelijke voorzieningen dienen de commissies de jaarrekeningen en jaarver-

slagen in mei goed te keuren en krijgen zij de mogelijkheid in september om prioriteiten voor de

jaarplannen van de landelijke voorzieningen te stellen. Tevens keuren zij in oktober de jaarplannen

goed en ontvangen zij de half jaarverslagen van de landelijke voorzieningen1. In geval van het ver-

strijken van de looptijd van de financiering van één of meer voorzieningen zullen we de commissies

om advies vragen voor het al dan niet voortzetten van de financiering door de VNG, alvorens we bij

de ALV eventueel overgaan tot het verzoek voor een uitname. Alle commissievergaderingen worden

ambtelijk voorbereid; in de ambtelijke netwerken zullen wij dezelfde stukken daarom de revue

laten passeren.

• Wij maken een overzicht openbaar waarin wij alle afspraken zetten die wij hebben met aanbieders

waarmee wij een raamcontract sluiten. Per aanbieder is een programma van eisen opgesteld, dat

voor iedereen toegankelijk is. Op die manier is het voor gemeenten mogelijk vraagpunten en onder-

werpen aan ons mee te geven om te bespreken in die gesprekken.

• Tussentijds kunnen er altijd zaken spelen waarvoor wij graag feedback willen krijgen van onze le-

den, of concreet informatie nodig hebben van alle gemeenten. Tevens dienen wij gemeenten inzicht

te geven in tarieven die wij hebben afgesproken met landelijke aanbieders. Wij stellen daarom voor

per gemeente één contactpersoon te hebben voor de genoemde onderwerpen.

1 Op het moment van schrijven van dit memo geldt de financiële verantwoordingscyclus zoals hier opgesteld in elke geval voor de 

stichtingen jeugd; voor de overige uitnamen moet dit nog worden opgesteld. 
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Bijlage 6: Financiering 

A Financieringsbehoefte
De financiering van de uit te voeren collectieve functies kan in principe op twee manieren. Gekozen 

kan worden om de functies mee te laten lopen in de contributiesystematiek door een aanpassing van 

de contributie middels module C. Hiernaast kan, net als voorheen, gekozen worden voor een financie-

ring vanuit het gemeentefonds. De voor-en nadelen van deze keuzemogelijkheden worden verderop 

in deze bijlage toegelicht.

Gezien de urgentie voor de uit te voeren collectieve functies wordt gevraagd om akkoord te gaan met 

een korte termijn aanvullende financiering vanuit het gemeentefonds voor 2015. Door een beperking 

tot de absoluut noodzakelijke activiteiten en door dekking en/of herbestemming uit eerdere uitnames 

kan de aanvullende uitname uit het gemeentefonds beperkt worden tot € 6.400.527. 

Per onderwerp is onderstaand aangegeven welke aanvullende uitnames uit het gemeentefonds beno-

digd zijn. Middels de financiering op korte termijn vanuit het gemeentefonds kunnen de knelpunten 

voor 2015 worden ondervangen. 

Bij een aantal functies gaat het om taken die niet stoppen per december 2015, maar doorlopen tot 

daarna. Deze functies worden voor 2016 en (mogelijk daarna) opgenomen in het integrale beeld dat 

in juni 2015 wordt gepresenteerd. In de Algemene Ledenvergadering van juni 2015 zal namelijk, zoals 

reeds toegezegd, aan u een integraal beeld worden geschetst van de financieringswijze en de plan-

ning- en controlcyclus met betrekking tot de collectieve gemeentelijke middelen die via de VNG lopen. 

Overzicht aanvullende uitname Gemeentefonds 
Onderwerp (aanvullende)

uitname GF

Kosten 2015 Eerdere uitnames

Innovatie Digitale Samenwerking     €     480.000     €    2.580.000     €    2.100.000

Informatievoorziening knooppuntdiensten     €  1.389.810     €    2.862.715     €    1.472.905

Beheer knooppunten Gemeenten     €  1.880.717     €    3.280.717     €    1.400.000

Doventolk     €  2.400.000*     €  11.050.000     €    8.650.000

Landelijke inkoop     €     250.000     €       250.000

Totaal     €  6.400.527     €  20.023.432     €  13.622.905

* Het GF wordt door het Ministerie van VWS met eenzelfde bedrag verhoogd.

1 Innovatie Digitale Samenwerking

Voor Innovatie Digitale Samenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen structurele kosten en inci-

dentele kosten. Voor de incidentele kosten in 2015 en 2016 wordt dekking gevonden in een incidentele 

meevaller van 14+ netnummer en eenmalige onderuitputting van Operatie NUP. Voor deze kosten zal 

dan ook niet gevraagd worden om een aanvullende uitname uit het gemeentefonds.

Het volledige uitgewerkte financieringsvoorstel Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten en bor-

ging basis op orde vindt u als onderliggend stuk bij bijlage 1: Innovatie digitale samenwerking.

De structurele kosten kunnen deels gedekt worden middels het structureel overschot van € 600.000 uit 

de uitname 14+ netnummer. Voor 2015 en 2016 is een aanvullende financiering nodig van € 480.000,-. 

Vanaf 2017 is een aanvullende financiering nodig van € 540.000,-. Voor de korte termijn (2015) wordt 

dus nu om een aanvullende financiering vanuit het gemeentefonds gevraagd van € 480.000,- 
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2 Informatievoorziening knooppuntdiensten gemeenten

Voor het adaptief onderhoud van de informatievoorziening knooppuntdiensten worden de kosten be-

perkt door te kiezen voor een minimaal scenario. De kosten kunnen hierbij deels gedekt worden door 

het inzetten van resterende middelen uit onder andere VISD 1.0. De aanvullende benodigde uitname 

bedraagt € 1.389.810,- 

3 Beheer gegevensknooppunten Gemeenten en Beheer Standaarden

De voorgestelde uitname uit het gemeentefonds heeft betrekking op de knooppuntdiensten Basisin-

frastructuur, iWmo-berichtenverkeer, Jeugd-GGZ-berichtenverkeer en WLZ-Indicatie

De totale kosten voor de knooppuntdiensten bedragen € 3.280.717. Deels worden de kosten van deze 

activiteiten gedekt uit een eerdere uitname uit het gemeentefonds in juni 2014. De aanvullend beno-

digde uitname uit het gemeentefonds voor 2015 bedraagt € 1.880.717.

4 Doventolk

In de ALV (18 juni 2014) is besloten om vanaf 2015 de regeling doventolk voor het leefdomein landelijk 

(te blijven) uitvoeren (was een AWBZ verstrekking). Hiervoor is € 8,65 miljoen onttrokken aan het ge-

meentefonds. Ondertussen is uit een nadere analyse van de ontwikkeling van de aantallen gebruikers 

gedurende de laatste paar jaar duidelijk geworden dat de regeling in 2015 meer gaat kosten. Daarop 

is voor 2015 ingezet op een versobering van de regeling voor wat de betreft de vergoedingen aan de 

tolken. Dit levert niet voldoende op om de uitgavenstijging geheel te compenseren. Voor 2015 is € 2,4 

miljoen extra nodig om de regeling doventolk te kunnen blijven uitvoeren. Met VWS is overeenge-

komen dat het voor 2015 eenmalig € 2 ,4 miljoen toevoegt aan het gemeentefonds voor deze extra 

kosten. Verzocht wordt om dit extra bedrag uit het gemeentefonds te ontnemen.

5 Landelijke inkoop

Conform besluit op de ALV (18 juni 2014) vindt de uitvoering van landelijke inkooptaken de komende 

jaren plaats door het VNG-bureau. Op dit moment worden deze taken deels uitgevoerd door mede-

werkers van de VNG aangevuld met externe capaciteit. Om ook in 2015 deze taken voor de gemeenten 

te kunnen uitvoeren is € 250.000,- benodigd. 

B Financieringsmogelijkheden
Zoals aangegeven wordt, gezien de urgentie, voor de korte termijn geopteerd voor een financiering 

van de functies vanuit het gemeentefonds. In het algemeen kunnen de functies 

op twee manieren worden gefinancierd:

B.1  Contributieverhoging VNG via module ‘C’

Voordelen:

• Heldere besluitvorming en eenvoudige verantwoording. Gemeenten weten wat iets kost via de 

systematiek van de contributie (module C)

• Geen afstemming met BZK nodig, proces tussen de leden en de VNG.

• Geen belastingnadelen.

• BTW neutraal: De leden kunnen de BTW op de contributie declareren bij het BTW compensatie 

fonds. De VNG behoudt haar recht op terugvorderen van BTW. 

• Vanaf 2016 (na invoering van de vennootschapsbelasting voor indirecte overheidsbedrijven) zal 

de contributie waarschijnlijk worden gezien als inkomsten waarvoor de VNG niet belastingplich-

tig is. 
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• Eenvoud in verwerking; gemeenten ontvangen één verzamelfactuur. 

• Goede liquiditeitsplanning mogelijk.

• Bestuurlijk; governance via bestuur en commissies, verantwoording via ALV.

Nadelen:

• De contributie voor 2015 is al bij ALV vastgesteld. Een wijziging voor 2015 is niet meer mogelijk.

• Module C is opgezet om tijdelijke beleidsintensiveringen via de contributie te financieren.

Door uitnamen met een permanent karakter op te vangen door een verhoging contributie via module 

C wordt de aard en strekking van module C gewijzigd. Er is dan namelijk sprake van een permanente 

(reguliere) verhoging.

B.2  Een uitname uit het gemeentefonds

Voordelen:

• Benadrukt gezamenlijkheid.

• Mogelijkheid tot het maken van lange termijn vaste afspraken.

• Zekerheid voor de overeengekomen uitnamen en of projecten.

• BTW technisch laag risico

• Snel te regelen; over deze relatief kleine bedragen is reeds BZK reeds gepolst en bereid mee te 

denken.

Nadelen:

• Vereist nu wel afspraken over de systematiek naar de toekomst.

• Wat een activiteit een gemeente precies kost is afhankelijk van de verdeelsleutels in het gemeente-

fonds.

• Complexiteit; Nul facturen aan gemeenten noodzakelijk om BTW te kunnen declareren bij het BTW 

compensatiefonds. Het risico is aanwezig dat dit in de verwerking niet altijd goed begrepen wordt. 

• Mogelijk in de toekomst Vpb plicht over een deel van de financiering (bij overschotten)

• Onmogelijkheid om overschotten op uitnamen voor met BTW belaste activiteiten te verrekenen met 

uitnamen voor projecten die voor BTW vrijgesteld zijn (en andersom).

• Overblijvende middelen kunnen niet eenvoudig worden teruggestort.

• Bij omvangrijke bedragen ontstaat het risico van voorfinancieringsproblemen. Dit komt doordat de 

uitvoering van activiteiten en de hiervoor te verrichten uitnamen niet synchroon lopen.

• Minder transparant (verantwoordingsproblemen). 

Gelet op het voorgaande heeft het bestuur besloten om u als Ledenvergadering voor te leggen om de 

financiering van de nu voorliggende onderwerpen op te lossen via uitnamen uit het gemeentefonds 

voor 2015. Op deze wijze wordt een oplossing geboden voor de korte termijn. 
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