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Inleiding

Decentralisaties en de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten én burger
Op 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd een feit. 

Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, Participa-

tiewet en Jeugdhulp. Een grote uitbreiding van het takenpakket voor gemeenten, waar gemeenten al 

lange tijd aan werken. Continuïteit van zorg in 2015, regionale samenwerking tussen gemeenten, de 

inkoop en aanbesteding en het inrichten van de “toegang” zijn de belangrijkste thema’s.

De decentralisaties brengen zowel voor de gemeenten als hun burgers ingrijpende veranderingen met 

zich. Behalve een verschuiving van taken van het Rijk en de provincies naar gemeenten, gaat het im-

mers om een fundamentele verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers om 

zo de menselijke maat terug te brengen in het sociale domein. Dit stuk gaat over de collectieve wijze 

waarop gemeenten dat organiseren.

In dit voorstel vindt u:

1 Een toelichting op de huidige ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en hoe hier mee wordt 

omgegaan.

2 Voorstellen over de organisatie van deze uitvoeringskracht.

3 Een resolutie inzake het belang van standaardisatie van processen in het sociaal domein.
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1.  Ontwikkelingen in het samenspel 
tussen burger en gemeente

Ruimte voor de kracht van burgers (“Bouwen op de kracht van burgers”)
Mensen willen actief kunnen participeren in de samenleving, werken om in hun eigen levensonder-

houd en dat van hun gezin te voorzien, de eigen regie over hun leven voeren en bijdragen aan het 

welbevinden van hun sociale omgeving. 

Soms is daarbij ondersteuning nodig, soms activering, of allebei (met name bij kwetsbare groepen). 

Afhankelijk van de behoefte kan de benodigde ondersteuning tijdelijk zijn of structureel, gevraagd of 

ongevraagd, eenvoudig of complex, en betrekking hebben op enkelvoudige of meervoudige proble-

matiek. 

Ook de gemeente heeft een voorwaardenscheppende rol in het sociale domein, vooral gericht op het 

vergroten van de participatie van burgers, voornamelijk via activering, ondersteuning en bescherming. 

Dit betekent in de eerste plaats zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen of op een andere wijze 

actief betrekken bij de maatschappij. De centrale vraag bij sociaal beleid is wat burgers nodig hebben 

om hun leven in goede banen te leiden; bijvoorbeeld om werk te vinden, om zelfstandig te blijven 

wonen als je ziek, gehandicapt of ouder bent, om kinderen groot te brengen. Welke ondersteuning 

kunnen inwoners daartoe in hun eigen omgeving mobiliseren, en waar kan of moet de gemeente 

stimulerend of ondersteunend optreden ? 

Bij het formuleren van het antwoord wordt de burger (cliënt) en zijn sociale netwerk betrokken.  Eén 

gezin, één plan, één regisseur. De gemeente betrekt haar inwoners, aanbieders en maatschappelijke 

organisaties bij het totstandkomen van de beleidsplannen. 

Een nieuwe maatschappelijke verhouding tussen onze inwoners en de overheid
Gemeentebesturen staan voor de opgave samen met inwoners en gebruikers vast te stellen wat in de 

eigen gemeente de gewenste kwaliteit is van zorg en welzijn. Daarover zal voortdurend debat gevoerd 

worden, binnen en buiten de gemeenteraad en het resultaat daarvan zal zichtbaar worden in de ka-

ders die de gemeenteraad meegeeft aan de colleges. 

Er is uitvoeringskracht nodig om de nieuwe rol van gemeenten waar te maken
De gemeente moet wel in staat zijn om de bestaande en nieuwe taken uit te voeren naar de eisen van 

inwoners en gemeenteraad. Gemeenten moeten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden, erva-

ring en middelen om regie te voeren en om professionals hun werk te laten doen. Alleen zo ontstaat 

de noodzakelijke “uitvoeringskracht”. Samen met hun burgers kunnen gemeenten de meeste taken 

zelf aan. Voor een aantal specifieke taken biedt een (regionaal) samenwerkingsverband uitkomst. Er 

is winst te behalen in de bedrijfsvoering door op het juiste niveau samen te werken, zowel binnen de 

gemeente als in regionaal of zelfs landelijk verband. Ook is er winst te behalen door standaardisatie 

van de werkprocessen voor de activiteiten waarvoor iedere gemeente aan de lat staat. Met andere 

woorden, standaardisatie die geen afbreuk doet aan de gemeentelijke autonomie om zelf met de 

burgers inhoudelijke beslissingen te nemen, maar standaardisatie die gemeenten juist in staat stelt om 

dezelfde taal te spreken, goed te communiceren en van elkaar te leren. 
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Gemeenten organiseren in verenigingsverband deze uitvoeringskracht
Omdat de rol van de rijksoverheid kleiner wordt, is de noodzaak groter dat gemeenten zich als col-

lectief organiseren, omdat er landelijke vraagstukken overblijven. Landelijk ligt de ondersteuning van 

de uitvoeringskracht van gemeenten en hun samenwerkingsverbanden bij de VNG.  Immers, dit is de 

vereniging van alle gemeenten, waarin gemeenten het zelf voor het zeggen hebben en zelf prioritei-

ten bepalen en vaststellen. 

Daar komt bij dat er vanaf 2015 ook specialistische zorg, werkend op landelijke schaal, wordt gedecen-

traliseerd naar gemeenten. In 2013 is vanuit de VNG in gang gezet dat voor de meest specialistische 

aanbieders landelijke raamcontracten worden ontwikkeld. Daarnaast is een belangrijke stap gezet 

tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 29 november 2013. De ledenvergadering van de 

VNG stemde toen in met de collectieve financiering voor drie randvoorwaardelijke taken op het gebied 

van de jeugdhulp. Verder werd ook ingestemd met de aanpak en financiering informatievoorziening 

sociaal domein (VISD). Zowel de landelijke standaardisatie van basisprocessen als het collectief organi-

seren van een aantal specialistische taken op landelijk niveau worden door de VNG georganiseerd. 

De inzet van de VNG richt zich daarmee steeds nadrukkelijker op de uitvoeringspraktijk van gemeen-

ten. Dat is een direct gevolg van het feit dat de gemeenten zich, mede door de  decentralisaties in het 

sociaal domein, steeds sterker manifesteren als een brede dienstverlenende overheidslaag. Gemeenten 

vragen van hun vereniging eigentijdse, toekomstbestendige en onderling goed samenhangende pro-

ducten, die op het juiste moment beschikbaar komen. Producten die het zelf oplossend vermogen van 

gemeenten stimuleren en gemeenten houvast bieden bij de beantwoording van complexe vraagstuk-

ken. Dat vraagt om een dienstbare en vraaggerichte vereniging. 

Hoe dit wordt dit door de VNG aangepakt en wat wordt concreet gedaan?
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. De VNG biedt haar leden hiertoe een plat-

form om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Maar als ondersteuner verleent zij ook diensten 

aan gemeenten waaronder de bekende modelverordeningen (sinds april beschikbaar voor Wmo 2015, 

Jeugdhulp en Participatiewet), handreikingen, ondersteuningsteams (die ook maatwerk kunnen leve-

ren) enzovoort. Maar per 2015 komt daar ook de inkoop van bepaalde specialistische en/of landelijk 

georganiseerde taken bij. 

De verschillende rollen van de VNG worden in een samenspel tussen de bestuurlijke organisatie 

(bestuur & bestuurlijke commissies) en de ambtelijke organisatie (het VNG-bureau) ingevuld. KING is 

onderdeel van het VNG bureau.

Op dit moment worden kandidaten geworven voor 228 vacatures in bestuur en commissies van de 

VNG, waarbij provinciale afdelingen en andere netwerken van gemeenten en verenigingen van doel-

groepen (zoals VGS en Raadslid.Nu) intensief zijn betrokken. Daarnaast zullen via “commissienetwer-

ken” straks ook andere lokale bestuurders meer dan voorheen mee kunnen denken en doen binnen de 

vereniging. Ook binnen het VNG-bureau en in VNG holding-verband (de verenigingen voor raadsleden, 

wethouders en burgemeesters)  wordt gewerkt aan versterking van de ledengerichtheid en participatie 

van leden. 

Hoe wordt de ondersteuning van de uitvoeringskracht betaald?
De meeste nieuwe taken kunnen de gemeenten en hun burgers prima zelf óf in regionaal verband 

oppakken. Het ondersteunen van gemeenten hierbij behoort tot de kernactiviteiten van de VNG. Een 

intensivering van deze ondersteuning wordt momenteel mogelijk gemaakt door financiële en inhoude-

lijke bijdragen van het Rijk. De VNG maakt gebruik van de kennis en ervaring van gemeenteambtena-
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ren die bij de VNG gedetacheerd worden (VNG connekt).

Voor een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe gemeentelijke taken is het echter 

uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit wenselijk dat de VNG op landelijk niveau alle gemeenten 

centraal ondersteunt. Ook de korte implementatie tijd tot 1 januari 2015 pleit ervoor deze taken bij de 

VNG te beleggen. Hierover is in de ledenvergadering in 2013 al een aantal besluiten genomen. Hierop 

voortbordurende liggen er tijdens de ALV op 18 juni liggen weer een aantal besluiten voor.

Overigens is het voorstel om na 2 jaar de taken te evalueren en opnieuw te bezien waar ze het best be-

legd kunnen worden. Voor de financiering van de specialistische en/of landelijk georganiseerde taken 

stellen wij een aantal uitnames uit de desbetreffende macrobudgetten voor. 
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2. Voorstellen voor de organisatie van 
uitvoeringskracht

2.1  Organisatie van uitvoeringskracht bij landelijke inkoop jeugdhulp 
Voor een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp worden landelijke (inkoop) afspraken 

gemaakt en landelijke contracten opgesteld. 

De VNG is vanaf voorjaar 2013 in gesprek met aanbieders van jeugdhulp die een landelijke schaal 

bedienen, een specialistisch aanbod bieden en slechts enkele, of geen kinderen per gemeente hebben. 

Dit leidt in 2014 tot raamcontracten met deze aanbieders voor specifieke doelgroepen die deze lan-

delijke schaal en dit specialistisch karakter hebben. De VNG kan deze raamcontracten sluiten namens 

gemeenten. Het zijn raamcontracten, wat bekent dat iedere gemeente afrekent voor dat deel dat er 

gebruik van gemaakt wordt. 

De toegang tot deze voorzieningen is niet anders dan tot de overige voorzieningen: het college geeft 

de toegang vorm, en daarnaast zijn er wettelijke toegangspoorten als de huisarts, medisch specia-

list en daaraan gelijkgestelde behandelaars. Wanneer een cliënt uit een gemeente instroomt in een 

voorziening die valt onder de landelijke afspraken, dan treden de voorwaarden van het raamcontract 

in werking. Aan gemeenten is meegegeven dat ongeveer 2,2% van hun jeugdbudget gemoeid zal zijn 

met deze functies. 

De VNG spreekt voor deze specifieke doelgroepen namens gemeenten met instellingen en sluit met 

hen raamcontracten. De voorwaarden in deze contracten zijn bindend.

In de bestuurlijke commissie jeugd van de VNG is in februari en in juni tot deze aanpak besloten. 

Het is geen vanzelfsprekendheid dat de VNG dit namens gemeenten doet. Een andere variant kan 

zijn dat aan één specifieke gemeente gevraagd wordt namens alle andere gemeenten een dergelijk 

raamcontract te sluiten, of gemeenten te koppelen aan specifieke doelgroepen en meerdere regiege-

meenten te kiezen die deze afspraken namens andere gemeenten maken. In de bestuurlijke commissie 

jeugd is in juni 2013 deze keuze voorgelegd en expliciet gekozen de VNG de komende jaren deze rol te 

geven. Voornaamste reden is dat gezien het totaal aan in te kopen zorg door individuele gemeenten, 

al dan niet in regionaal verband het een te grote belasting is dit meest specialistische deel door een 

individuele gemeente in te laten kopen. 

De VNG zal deze rol voor de jaren 2015-2017 vervullen. In die periode zal opnieuw worden bezien of er 

op landelijk niveau raamcontracten gesloten moeten worden en zo ja of de VNG dat blijft doen of dat 

individuele gemeenten of een derde partij dat namens anderen gaat doen. 

De nieuwe taken die gemeenten per 1-1-2015 op het terrein van jeugd krijgen, zijn erg omvangrijk. 

Het gaat om:

• De door de provincie en stadsregio’s gefinancierde taken: Bureau Jeugdzorg, jeugdbescherming, 

jeugdreclassering, provinciale jeugdzorg.

• De door zorgkantoren gefinancierde taken voor jongeren met een beperking vanuit de AWBZ.

• De door VWS gefinancierde zorg voor jongeren met een civielrechtelijke uitspraak om gesloten te 

verblijven: de JeugdzorgPlus.
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• De door individuele verzekeraars gefinancierde taken: jeugd-GGZ.

Door de wetgever is bewust gekozen alle taken en middelen bij één opdrachtgever en financier neer te 

leggen. Dat betekent dat gemeenten niet alleen verantwoordelijk worden voor lichte vormen van hulp 

of vormen die lokaal en regionaal afdoende aanwezig zijn, maar ook kinderen kunnen hebben die 

gebruik maken van de zwaarste vormen van zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Jongeren met een verstandelijke beperking die ernstig gedragsgestoord zijn en daarom in een voor-

ziening worden opgenomen waarin verblijf en school worden gecombineerd.

• Jongeren met een zodanige psychische stoornis dat tweedelijns GGZ niet afdoende is (bijv. autisme, 

eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen)

• Kinderen onder de 12 die gesloten verblijven.

• Slachtoffers van eergerelateerd geweld.

Omdat deze zorg weinig voorkomt en specifieke expertise vraagt, zijn er maar enkele aanbieders in 

Nederland die deze zorg bieden. Ook in een nieuw stelsel moet de toegankelijkheid tot en beschik-

baarheid van deze vormen van specialistische zorg geborgd zijn. De raamcontracten die de VNG sluit 

namens gemeenten, maken het mogelijk dat ook in een gedecentraliseerd stelsel dergelijke specia-

listische kennis beschikbaar blijft. Het is om meerdere redenen in belang van gemeenten dat er op 

landelijk niveau voor specifieke doelgroepen raamcontracten worden gesloten:

• Voor sommige jongeren zijn specifieke voorzieningen nodig of is specifieke begeleiding nodig en 

het is duurder om dat overal regionaal beschikbaar te hebben.

• Mits specialistische kennis snel wordt ingezet, kan het een onnodig lang beroep op jeugdhulp 

voorkomen. Een belangrijke mogelijkheid tot transformatie is het inzetten van diagnostiek door 

aanbieders met specialistische kennis in de 0e en 1e lijn.

Meer informatie over de landelijke inkoop jeugd en de exacte lijst met aanbieders waar afspraken mee 

gemaakt wordt, vindt u op: www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg

2.2  Financieringsvoorstellen in het kader van Jeugdzorg
In de nieuwe Jeugdwet staan een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde taken die ef-

fectief en efficiënt  via de VNG ingekocht kunnen worden. Daarnaast zijn er  ondersteunende taken die 

op landelijk niveau geregeld kunnen worden. Hiertoe dienen de volgende financieringsvoorstellen:

Vertrouwenswerk

Onafhankelijk Vertrouwenswerk is verplicht gesteld in artikel 2.5 van de Jeugdwet. Gemeenten hebben 

daarmee de opdracht gekregen er voor te zorgen dat jeugdigen, hun ouders en pleegouders een be-

roep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke vertrouwensper-

soon dient uitsluitend het belang van een jeugdige cliënt. De verplichting om een onafhankelijk ver-

trouwenspersoon ter beschikking te stellen aan jeugdigen is een belangrijk instrument om de rechten 

van jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen te waarborgen. De verplichting voor het aanbieden van 

onafhankelijk Vertrouwenswerk geldt vanaf 1 januari 2015 niet alleen voor provinciale jeugdhulpverle-

ning en jeugd-ggz, maar voor alle jeugdhulp, inclusief de gehandicaptensector.  Aan vertrouwenswerk 

worden vanaf 1 januari 2015 onder andere de volgende ontwerp- en kwaliteitseisen gesteld:

• 24-uurs bereikbaarheid voor jeugdigen (en hun ouders, pleegouders en familieleden);

• Meerdere communicatiekanalen (fysiek, telefonisch, e-mail, social media e.d.);

• Eén gezamenlijk ‘meldpunt’ (w.o. één landelijk telefoonnummer);

• Op vaste tijden beschikbaarheid en bereikbaarheid voor jeugdigen die verblijven in residentiële 

voorzieningen; 
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• Borging van kwaliteit van vertrouwenswerker; 

• Innovatie in Vertrouwenswerk om in te spelen op verschuiving naar ambulante hulpverlening in de 

jeugdzorg.

De VNG maakt als opdrachtgever afspraken met de vertrouwenswerkorganisaties over de vaststelling 

van het jaarplan van de vertrouwenswerkorganisaties en de prioriteiten die hierin gesteld worden. 

De VNG zorgt voor een verbinding op ambtelijk en bestuurlijk niveau naar individuele gemeenten om 

richting te geven aan het jaarplan. Voor de toezichthoudende rol is het voorstel om de huidige situatie, 

met drie gemeentelijke bestuurders in de raad van Toezicht, te continueren. Minimaal één daarvan 

moet lid zijn van de bestuurlijke commissie gezondheid en welzijn/jeugd of haar eventuele opvolgers. 

Continuering van de (huidige) Gebruikersraad van gemeenten ligt ook voor de hand.

Het huidige vertrouwenswerk wordt in de sectoren op verschillende wijze georganiseerd. In de jeugd-

hulp wordt Vertrouwenswerk verzorgd door het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorg-

belang. In de Jeugd GGZ verzorgen stichting Vertrouwenspersonen in de zorg (PVP) en de Landelijke 

stichting familievertrouwenspersonen (LSFVP) de vertrouwenshulp voor respectievelijk patiënten en 

familie van patiënten. Voor jeugd met een verstandelijke beperking en pleegouders geldt dat er geen 

strikt onafhankelijk vertrouwenswerk is. Bij instellingen zijn wel vertrouwensfunctionarissen werkzaam 

en sommige provincies financieren vertrouwenswerk aan pleegouders en jeugd met een verstande-

lijke beperking. Om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting en kwaliteit en continuïteit te 

waarborgen voor de jeugdige cliënten, stellen we voor deze uitname voor twee jaar te doen, om de 

verschillende partijen de gelegenheid te geven samen te werken en een landelijk aanspreekpunt vorm 

te geven. Na evaluatie zal zo nodig een voorstel gedaan worden richting de ALV.

De bestuurlijke commissie jeugd van de VNG heeft in 2013 voorgesteld het Vertrouwenswerk collectief 

te financieren. In de BALV van 29 november 2013 is deze keuze bevestigd. Hieronder treft u de nadere 

uitwerking van dit besluit. We vragen u akkoord te gaan met de collectieve financiering uit het macro-

budget Jeugd vanaf 2015. 

In opdracht van VWS/VNG is een onderzoek gedaan naar het benodigde budget voor uitvoering van 

het onafhankelijk Vertrouwenswerk conform de Jeugdwet vanaf 2015.  In het rapport is een voorstel 

gedaan voor de benodigde omvang voor het onafhankelijk Vertrouwenswerk vanaf 2015. Het rapport 

benadrukt dat dit een benadering is, omdat een normering voor het onafhankelijk Vertrouwenswerk 

ontbreekt en er sprake is van een onvergelijkbare huidige situatie. Onderstaand schema geeft een over-

zicht van de benadering van benodigde fte voor Vertrouwenswerk en de herkomst van het budget. 

Provinciale Jeugdzorg 60,2 fte Was reeds onderdeel van provinciale jeugdzorg. 

Jeugd GGZ ambulant 5 fte Betreft een nieuwe taak. 

(L)VB intramuraal 7,6 fte (nieuw) + 

1,5 fte LSR

In huidige situatie op uiteenlopende wijze georganiseerd en bekostigd. In 

de huidige situatie kopen een aantal (l)vb zorgaanbieders 1,5 fte vertrou-

wenswerk in bij LSR. Het budget van 1,5 FTE is verdisconteerd in kostprijs 

van (L)VB-aanbieders.  Gezien de nieuwe situatie is 7,6 FTE extra benodigd.

(L)VB extramuraal 4 fte Betreft nieuwe taak.

Het totaal bedrag voor Vertrouwenswerk vanaf 2015 komt neer op een bedrag van 7,5 miljoen euro. 

Hiermee wordt het opdrachtgeverschap verschoven van het rijk en provincies naar de gemeenten. Het 

VNG bureau fungeert als opdrachtgever.

Het vertrouwenswerk voor Jeugd GGZ intramuraal komt vooralsnog onder BOPZ te vallen en is niet 

opgenomen in het overzicht. 
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Jeugd GGZ
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Tot die datum 

valt deze zorg onder de AWBZ, Zvw en Wjz. In een gezamenlijk voorstel van de VNG en Zorgverzeke-

raars Nederland is uitgewerkt hoe de uitvoering van de jeugd-GGZ kan worden overgedragen aan de 

gemeenten, zodat een ‘zachte landing’ plaatsvindt in het nieuwe stelsel. Hierin staat dat de lopende 

DBC’s op 31 december 2014 worden afgesloten, zodat de zorgverzekeraars de afrekening tot en met 

2014 kunnen afronden. De gemeenten nemen vervolgens de zorginkoop en facturatie over van de 

zorg die doorloopt in het kader van het overgangsrecht én van de nieuwe zorgtrajecten die starten op 

of na 1 januari 2015. In de AWBZ (VG-jeugd m.u.v. hogere ZZP’s) en Zvw (jeugd-GGZ) wordt de gele-

verde zorg achteraf gedeclareerd bij het zorgkantoor (AWBZ) respectievelijk de zorgverzekeraar (Zvw). 

Voor beide domeinen gebeurt dit conform een landelijk uniforme systematiek, die slechts op kleine 

onderdelen van elkaar verschilt. In het licht van het hierboven genoemde voorstel ontwikkelt de VNG 

de overname van de huidige declaratiesystematiek en maakt afspraken hierover met derden (Vecozo, 

Nza).  

Gezien de korte tijd die resteert tot 1 januari 2015 en het feit dat het adequaat regelen van het decla-

ratieverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten een essentiële randvoorwaarde is voor het welsla-

gen van de transitie is afgesproken dat gemeenten hierover gezamenlijk afspraken maken met Vecozo 

en de Nza over het gebruik van het betaalportaal en het DBC onderhoud.

Voor het begeleiden van de invoering van de declaratiesystematiek bij gemeenten zodat aanbieders 

van jeugdhulp (VG en GGZ) per 1/1/2015 de geleverde zorg op individueel niveau kunnen blijven ver-

antwoorden c.q. declareren wordt momenteel onderzocht of dit structurele kosten voor gemeenten 

met zich meebrengt.

Een voorstel voor het traject van de uitwerking van de declaratiesystematiek (inclusief financierings-

voorstel) voor de jeugdhulp wordt meegenomen in de uitwerking van de opdracht in de resolutie over 

de standaardisatie van administratieve processen in het sociaal domein (hoofdstuk 3). 

2.3  Organisatie van uitvoeringskracht bij de landelijke inkoop Wmo  
Ook voor een aantal nieuwe taken die gemeenten krijgen in het kader van de Wmo worden nu, om 

dezelfde redenen als binnen het jeugddomein, landelijke (inkoop) afspraken gemaakt en landelijke 

contracten opgesteld. 

Landelijke inkoop(voorwaarden) specialistische begeleiding ZG

Van de totale groep cliënten met een zintuiglijke beperking heeft een zeer gering aantal cliënten be-

hoefte aan specialistische ondersteuning. Deze behoefte is er omdat deze mensen vaak, naast de zin-

tuiglijke beperking, te maken hebben met andere (vaak verstandelijke en/of psychiatrische) beperkin-

gen. De communicatie met mensen uit deze doelgroep vraagt om een vaardigheid en expertise welke 

schaars is. Het aanbod van specialistische ondersteuning voor deze doelgroep wordt door een beperkt 

aantal landelijke aanbieders in Nederland geleverd. De benodigde expertise is naar verwachting niet 

zomaar over te nemen door andere aanbieders van ondersteuning en zorg. Om uitval van aanbod te 

voorkomen en de continuïteit van ondersteuning te kunnen waarborgen is in 2012 het besluit geno-

men door het ministerie van VWS en de VNG om voor deze zeer specifieke groep landelijke inkoop-

afspraken te maken. De VNG werkt in afstemming met het ministerie van VWS op dit moment aan de 

totstandkoming van de landelijke inkoopafspraken voor de specialistische begeleiding van mensen met 

een zintuiglijke beperking. Hierover zijn in 2012 én in 2103 ook besluiten genomen in de VNG commis-

sie Gezond en Welzijn. 

Landelijke doventolk voorziening
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De regeling Doventolk is onderdeel geworden van de Wmo. Dit was een AWBZ regeling. De VNG gaat 

de landelijke doventolkregeling landelijk (laten) uitvoeren. Over deze landelijke inkoop en landelijke 

uitvoering van de doventolkvoorziening zijn in de VNG commissie G&W in februari 2014 besluiten 

genomen.

Vanuit de Landelijke politiek en cliëntorganisaties werd en wordt er op aangedrongen om de huidige 

AWBZ doventolkvoorziening voor het ‘leefdomein’ per 2015 als landelijke voorziening/inkoop overeind 

te houden. Als VNG zien wij ook dat het om doelmatige en kwalitatieve reden, ook gezien de in aantal 

beperkte doelgroep, de voorkeur heeft om de doventolkvoorziening op de één of andere manier voor 

de komende periode landelijk te organiseren en uit te voeren. Bij de afspraken over de doventolk 

leefdomein, die vanuit de AWBZ overkomt, wordt ook de financiering en uitvoering van de doventolk 

vanuit de Participatiewet betrokken.

De uitvoering van de AWBZ regeling wordt nu, om reden van doelmatigheid en kwaliteit, landelijk 

gedaan door één zorgkantoor (Mensiz), namens alle zorgkantoren. Tot tevredenheid van de gebruikers 

van de tolkvoorziening en de tolken. Ongeveer 3000 mensen maken er daadwerkelijk gebruik, onge-

veer 6000 mensen hebben een machtiging (toegang) om er gebruik van te maken. Er zijn ongeveer 700 

mutaties per jaar. Vanuit de ‘gebruikers’ is er een sterke wens en lobby om deze voorziening landelijk 

te houden. Vanuit oogpunt van doelmatig en kwaliteit is hier veel voor te zeggen. 

Inzet is om de financiering, organisatie en uitvoering en toegang(scriteria) van / tot de doventolk 

(vooralsnog) landelijk te houden. Wij komen tot dit voorstel op basis van de tot op heden positieve 

ervaringen, van gebruikers en tolken, de landelijke uitvoering, het gegeven dat het om een beperkte 

gebruikersgroep gaat, een beperkt budget en de wens vanuit het Kabinet, Tweede Kamer en cliëntor-

ganisaties. 

Slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys

Daarnaast financierde het Rijk de afgelopen jaren op enkele plekken in het land pilots voor slachtof-

fers van eergerelateerd geweld en loverboys. Afgesproken is dat de landelijke middelen met ingang 

van 2015 naar de decentralisatie-uitkering zullen worden overgeheveld. Het gaat daarbij om € 2,6 mln. 

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis (dat de VNG samen met de Federatie Opvang uitvoert) heeft 

vervolgens laten onderzoeken hoe deze functies, die zo specifiek zijn dat zij slechts op enkele plekken 

aangeboden hoeven te worden, het best kunnen worden gecontinueerd. Conclusie van dat onderzoek 

was dat deze functies het best via een raamcontract door gemeenten kunnen worden ingekocht. Hier-

voor wordt nauw aangesloten op de procedure die ook bij jeugd en de specialistische begeleiding ZG 

en doventolk, wordt gevolgd. 

2.4  Financieringsvoorstellen in het kader van Wmo 2105 
Ook in de Wmo 2015 is een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde taken die effectief en 

efficiënt landelijk via de VNG ingekocht kunnen worden.

Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende taken die op landelijk niveau geregeld kunnen worden. 

Hiertoe dienen de volgende financieringsvoorstellen:

De doventolkfunctie

De ongeveer € 8,65 miljoen welke in 2014 wordt uitgegeven aan de doventolkvoorziening voor het 

‘leefdomein’ gaat mee in de decentralisatie per 2015 en wordt onderdeel van het macrobudget Wmo 

2015. Op 16 februari 2014 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn ingestemd met het onder-

brengen van de inkoop van de doventolkvoorziening bij ‘de landelijke coördinatiefunctie’ en met het 
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voorstel om de toegangscriteria landelijk te bepalen (wanneer recht op een tolk en hoeveel uren). De 

VNG commissie heeft ook ingestemd met het voorstel om aan algemene ledenvergadering VNG  het 

besluit voor te leggen om de € 8,65 miljoen voor de uitvoering landelijk regeling voor de doventolk te 

onttrekken aan het macrobudget Wmo 2015.

De uitvoering van de inkoop landelijke doventolkregeling komt te liggen bij de landelijke coördinatie-

functie van de VNG. 

24 uur telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies (Sensoor)

In de  Wmo 2015 krijgen gemeenten de wettelijke taak om “op ieder moment van de dag telefonisch 

of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar te stellen” (artikel 2.2.4 1b). Deze 

taak is nieuw voor de meeste gemeenten.  

Het telefonisch of elektronisch  anoniem  bieden van een luisterend oor (ook wel hulp op afstand 

genoemd) is nu een vrijwel geheel landelijk georganiseerde taak. Deze wordt uitgevoerd door Sensoor, 

die  24 uur per dag en 365 dagen per jaar vanuit 24 vestigingen anonieme hulp op afstand door profes-

sioneel opgeleide vrijwilligers aanbiedt. De Vereniging Sensoor, alsmede de onderliggende stichtingen, 

worden gefinancierd door Den Haag  en Rotterdam en door de provincies.  Utrecht en Amsterdam 

financieren een lokale organisatie. 

De provincies hebben veelal laten weten dat 2014 het laatste jaar is dat er subsidie wordt verstrekt 

in verband met de overgang van deze taak naar de gemeenten in het kader van de Wmo 2015. De 

gemeenten Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht financieren het telefonisch of elektronisch 

luisterend oor met eigen middelen en hebben aangegeven dat zij deze diensten zelf willen blijven in-

kopen.  Den Haag en Rotterdam bij Sensoor, Utrecht en Den Haag bij de bestaande lokale organisaties. 

De gemeente Zoetermeer geeft een kleine subsidie aan Sensoor, waar ook de gemeente Den Haag de 

diensten inkoopt.

In het macrobudget voor de Wmo 2015 zijn geen  middelen opgenomen voor de financiering van deze 

taak.

De Stichting Sensoor heeft voor 2014 een incidentele subsidie van VWS gekregen om zich om te vor-

men tot een flexibele en efficiënte  organisatie die de nieuwe taak voor gemeenten op professionele 

wijze kan uitvoeren. Sensoor kan deze  taak voor alle gemeenten, met uitzondering van de gemeenten 

Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht uitvoeren voor 0,25 eurocent per inwoner. Dit betekent 

dat een uitname uit het macrobudget Wmo 2015 nodig is van 4,2 miljoen euro (16,77 miljoen inwoners 

(peildatum 1-1-2014)  x 0,25 eurocent).Van dit bedrag wordt naar rato van het aantal inwoners een 

bedrag van € 565.000,- teruggestort naar de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Voor de overige deelnemende gemeenten kost de dienstverlening van Sensoor in het totaal dus € 

3.635.000,- (peildatum 1-1-2014). 

Sensoor heeft voor 1 juli 2014 duidelijkheid nodig of gemeenten de financiering over willen nemen. 

Is die duidelijkheid er niet, dan wordt het ontslag van  het personeel en de 900 vrijwilligers in gang 

gezet.

Ten tijde van het schrijven van dit voorstel heeft de VNG een uitvraag onder de leden uitstaan om in-

formatie te krijgen over wat gemeenten willen met deze taak en of zij akkoord gaan met een uitname 

uit het macrobudget Wmo 2015 en inkoop  door de VNG. De sluitingsdatum voor het invullen van 

deze inventarisatie is  23 mei. Uit de tot nu toe binnengekomen reacties kan  worden afgeleid dat de 

meeste kleinere gemeenten een voorkeur hebben voor  landelijke inkoop voor een  bepaalde termijn. 
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Die gemeenten geven aan dat de tijd tot 2015 te kort is om een alternatief voor het uitvoeren van 

hulp op afstand te organiseren. Door de landelijke inkoop via de VNG krijgen de gemeenten de tijd om 

het aanbod van Sensoor op kwaliteit te beoordelen en eventuele  alternatieven voor de toekomst te 

onderzoeken.

Ook de mogelijkheid om de verschillende landelijke telefoonnummers van Sensoor, de Kindertelefoon 

en AMHK te integreren werd meerdere malen in de inventarisatie  genoemd. Sensoor is van plan 

om vanaf 2015, nadat de reorganisatie van Sensoor en de Kindertelefoon is afgerond, te starten met 

verdere intensivering van de samenwerking met de Kindertelefoon en ander anoniem telefonisch 

hulpaanbod. Een ander belangrijk punt voor gemeenten is dat de regionale vestigingen van Sensoor 

kennis hebben van de lokale sociale kaart zodat gericht verwezen kan worden. Sensoor staat positief 

tegenover verzoeken om regionale afspraken met gemeenten te maken over de aansluiting van het 

aanbod van Sensoor bij het regionale hulpaanbod. 

Wij stellen de ALV  voor akkoord te gaan met een uitname uit het macrobudget Wmo 2015 van 4,2 

miljoen euro per jaar ten behoeve van de landelijke inkoop van het aanbod van Sensoor. Deze uitname 

is voor een periode van 4 jaar met een tussentijdse evaluatie na twee jaar en de mogelijkheid na twee 

jaar tot beëindiging van de bijeenkomst over te gaan.  Voorts stellen wij voor dat de VNG naar rato van 

het aantal inwoners een bedrag van €565.000,- terugstort naar de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht zodat zij de huidige wijze van inkoop van deze diensten kan voortzetten.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys

De landelijke middelen (2,6 miljoen) voor slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys wor-

den met ingang van 2015 naar de decentralisatie-uitkering (DU VO) overgeheveld. De gezamenlijke 

wethouders van de 35 centrumgemeenten voor Vrouwenopvang adviseerden om het budget voor de 

financiering van deze functies apart te houden. Reden hiervoor is de extreme veiligheid waarop deze 

groepen moeten kunnen rekenen en de wens om als gemeenten geen afzonderlijke rekeningen voor 

deze hulp te ontvangen. Het advies van de wethouders van de centrumgemeenten werd gesteund 

door de bestuurlijke Commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. 

Tijdens het proces werd duidelijk dat er, aanvullend op de € 2,6 miljoen die nu landelijk gefinancierd 

worden, nog enkele bedragen voor uitname in aanmerking komen. Het gaat om de middelen voor 

ambulante begeleiding voor slachtoffers van eergerelateerd geweld (die nu vanuit de AWBZ worden 

gefinancierd), maar die met ingang van 2015 ook in de DU VO vallen. Het betreft een bedrag dat op 

dit moment nader wordt onderzocht. Schatting is dat het gaat om ca. € 0,5 miljoen, waarbij verder 

belangrijk is op te merken dat het uiteindelijke bedrag wordt toegevoegdHhhhh  iohdrgoihdrohjodir-

jgo aan de DU VO. Het definitieve bedrag zal in de BALV van het najaar aan de leden worden voorge-

legd. Daarnaast is er een bedrag van € 0,9 miljoen dat door de gemeente Leeuwarden exclusief aan de 

instelling aldaar werd vergoed voor deze functies. Ook van dit bedrag is het voor een goede werking 

van het stelsel wenselijk dat het wordt uitgenomen uit de DU VO. 

Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating

Wij stellen voor een bedrag uit de DU VO te nemen voor het in stand houden van een landelijk knoop-

punt Huwelijksdwang en achterlating. Het gaat vooralsnog om € 0,25 miljoen per jaar. Dit knooppunt 

is bedoeld om expertise te bundelen rond de problematiek van gedwongen huwelijken. Het is ook het 

centrale aanspreekpunt voor andere partijen in binnen- en buitenland (politie, justitie, buitenlandse 

zaken). De keuze waar dit knooppunt wordt ingericht is op dit moment nog niet bekend. 
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Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring

De opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring is de afgelopen jaren door de 

G4 georganiseerd, waarbij middelen van VWS benut konden worden. De G4 ronden in juli de evalu-

atie van de mannenopvang af. Zij pleiten er, vooruitlopend op de uitkomst daarvan, voor om in elk 

geval de komende twee jaar deze opvang voort te zetten. Het bedrag dat met deze vorm van opvang 

gemoeid is bedraagt in totaal € 1,2 mln. Wij stellen voor deze middelen voor dit doel af te zonderen 

uit de DU VO, zodat de voortgang in 2015 is geborgd. 

Eén landelijk telefoonnummer AMHK

Er wordt één landelijk telefoonnummer voor de te vormen Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling (AMHK’s) georganiseerd. Deze organisatie vloeit voort uit een internationale 

verplichting om een gratis telefoonnummer voor dit doel beschikbaar te hebben. Het nieuwe telefoon-

nummer vervangt het huidige landelijke nummer voor huiselijk geweld en het nummer voor kinder-

mishandeling. Het is logisch ook via een landelijke website te verwijzen naar het telefoonnummer. De 

kosten hiervan zijn bij het schrijven van dit voorstel nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de kosten 

flink hoger zullen uitvallen dan de kosten voor genoemde huidige landelijke nummers, omdat het een 

gratis nummer is en er in toenemende mate mobiel gebeld wordt. De kosten voor het telefoonnummer 

en website worden achteraf duidelijk op basis van na-caluculatie. Vooralsnog zijn de kosten geraamd 

op € 400.000,- in 2015. Voorgesteld wordt voor dit bedrag een uitname te doen uit het macrobudget 

Wmo 2015.

Standaardiseren declaratie en facturatie Wmo en Jeugd

VWS heeft de VNG gevraagd of gekomen kan worden tot een gestandaardiseerde manier van declare-

ren en factureren voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit scheelt administratieve lasten en is daarmee 

efficiënt en effectief voor gemeenten. Om voor de invoering in 2015 zo’n standaard declaratieproces 

te kunnen realiseren is een centrale ICT-voorziening nodig. Voor 2015 is voor de Wmo 2015 en de 

Jeugdwet gezamenlijk naar schatting circa € 2,1 mln nodig aan investeringskosten en € 1,4 miljoen 

aan beheerkosten. VWS zal de investeringskosten voor zijn rekening nemen, en gemeenten jaarlijks 

de beheerskosten. De VNG stelt, vooruitlopend hierop voor om 2 x € 1,75 mln uit de macrobudgetten 

Jeugd en Wmo te halen. Het voorstel zal de komende periode nader worden uitgewerkt en conform 

de geijkte procedure aan de leden worden voorgelegd. Meer inhoudelijke informatie over standaardi-

satie van de administratieve processen in het Sociaal Domein staat in hoofdstuk 2.3.

Financiering exploitatiekosten SVB uitvoering trekkingsrecht pgb

In de Jeugdwet en in de Wmo 2015 is opgenomen dat gemeenten per 1-1-15 wettelijk verplicht wor-

den om voor het “trekkingsrecht pgb” gebruik te maken van de SVB. In het macrobudget Jeugd en 

Wmo 2015 is budget opgenomen voor deze taak (naar de huidige inzichten circa € 50 miljoen). Met 

VWS worden afspraken gemaakt over de dienstverlening van de SVB, de bijbehorende kosten en de 

governance (de wijze waarop gemeenten invloed hebben en krijgen). Zodra het plan en de bijbeho-

rende financiering gereed zijn worden deze voorgelegd aan de ALV (najaar 2014).  

Sociale Wijkteams

Voor het programma Sociale Wijkteams heeft het kabinet voor 2014, 7 mln beschikbaar gesteld dat 

zal worden toegevoegd aan het macrobudget Wmo 2015. Zes miljoen wordt in de meicirculaire 2014 

conform de geldende verdeelsystematiek verdeeld over alle gemeenten. Eén miljoen wordt door VWS 

beschikbaar gesteld voor de opzet en organisatie van het ondersteuningsprogramma sociale wijkteams 

van VNG en VWS (ondersteuning, onderzoek, opleiding). 
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2.5 Organisatie van uitvoeringskracht bij landelijke inkoop Participatiewet
Ook voor een beperkt aantal nieuwe taken die gemeenten krijgen in het kader van de Participatiewet 

worden nu landelijke (inkoop) afspraken gemaakt en landelijke contracten opgesteld. 

Landelijke doventolk voorziening

De VNG gaat de landelijke doventolkregeling landelijk (laten) uitvoeren. Tot de landelijke inkoop en 

uitvoering van de doventolkvoorziening heeft de VNG commissie Werk en Inkomen in mei 2014 beslo-

ten. De uitvoering van de doventolk wordt nu gedaan door het UWV. Ongeveer 200 mensen maken 

daadwerkelijk gebruik van de voorziening. Vanuit de gebruikers is er een sterke wens en lobby om 

doventolkvoorzieningen te bundelen. Vanuit oogpunt van doelmatig en kwaliteit is hier veel voor te 

zeggen. 

Inzet is om de financiering, organisatie en uitvoering en toegang(scriteria) van / tot de doventolk 

(vooralsnog) landelijk te organiseren en daarbij op te trekken met de uitvoering van de doventolk 

leefdomein. Wij komen tot dit voorstel op basis van het gegeven dat het om een zeer beperkte gebrui-

kersgroep gaat, een beperkt budget, uitvoerbaarheid door gemeenten en de wens vanuit het Kabinet, 

Tweede Kamer en cliëntenorganisaties. 

Meeneembare voorzieningen

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen met 

voorzieningen van mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die niet stan-

daard beschikbaar zijn binnen een bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: orthopedische werkschoe-

nen, mobiele teksttelefoon, bureau- en werkstoelen en hulpmiddelen tegen stotteren. Op dit moment 

zorgt het UWV voor deze vorm van ondersteuning.

Aangezien het gaat om zeer specifieke producten en zeer kleine aantallen gebruikers heeft de VNG-

commissie Werk en Inkomen op 8 mei j.l besloten om de organisatie te beleggen bij de nieuwe lan-

delijke coördinatiefunctie. Voor de uitvoering zal worden gekeken naar de mogelijkheid om hiervoor 

landelijke afspraken te maken met het UWV. 

2.6  Financieringsvoorstellen in het kader van Participatiewet
Ook in de Participatiewet is een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde taken die effec-

tiever en efficiënter landelijk via de VNG ingekocht kunnen worden. Hiervoor doen wij de volgende 

financieringsvoorstellen:

Doventolkfunctie werkdomein

De doventolk helpt mensen met een auditieve beperking te kunnen functioneren op de werkplek. On-

der de huidige regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het UWV. Het UWV kent jaarlijks 

zo’n 200 Wajongers een doventolk toe. Gezien de beperkte aantallen is het wenselijk om de voorzie-

ning doventolk in het werkdomein landelijk te regelen. Voor de landelijke uitvoering van de doven-

tolkfunctie werkdomein zal worden aangesloten bij de tolkfunctie leefdomein.

SZW heeft de volgende raming ge-

maakt voor het gebruik en budget 

voor de komende jaren.

2015 2016 2017 2018 2019 Struc

Ingroeipad 2% 6% 10% 14% 17% 100%

Uitgaven in mln € 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 2,6

Aantallen 11 37 64 91 111 650
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Op 8 mei 2014 heeft de VNG commissie Werk en Inkomen ingestemd met het onderbrengen van de 

doventolkvoorziening werkdomein bij de landelijke coördinatiefunctie. De VNG commissie heeft ook 

ingestemd met het voorstel om aan ALV VNG  het besluit voor te leggen om het benodigde budget 

voor de uitvoering landelijk regeling voor de doventolk te onttrekken aan het macrobudget Participa-

tiewet. 

Voor WSW-ers wordt de doventolkvoorziening op dit moment geregeld via het sw-bedrijf. In de com-

missie is afgesproken dat met Cedris zal worden onderzocht hoe deze voorziening wordt ingezet en 

ervaren. En of het op termijn wenselijk is om ook hiervoor aan te sluiten bij een landelijke voorziening. 

Meeneembare voorzieningen werkdomein

Bij meeneembare voorzieningen gaat het om aanpassingen of hulpmiddelen die ook op een andere 

werkplek kunnen worden gebruikt. Het gaat om hulpmiddelen die niet standaard beschikbaar zijn 

binnen een bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn orthopedische werkschoenen, mobiele teksttelefoon, 

bureau- en werkstoelen en hulpmiddelen tegen stotteren.. 

Een beperkt aantal mensen in wia of wajong-regeling maakt  op dit moment gebruik van deze voorzie-

ningen (in totaal 400). SZW heeft de volgende raming gemaakt voor gebruik en budget voor mee-

neembare voorzieningen de komende jaren. 

2015 2016 2017 2018 2019 Struc

Ingroei 2% 6% 10% 14% 17% 100%

uitgaven in mln € 0,1 0,1 0,10 0,14 0,17 1,0

Aantallen 5 18 31 45 55 320

Op 8 mei jl. heeft de VNG Commissie Werk en Inkomen ingestemd met het onderbrengen van de mee-

neembare voorzieningen bij de landelijke coördinatiefunctie en met het aan de ALV voorleggen van 

het besluit om het budget voor de uitvoering te onttrekken aan het macrobudget Participatiewet.

2.7  Organisatie van uitvoeringskracht in het kader van Burgerzakenmodules
Gemeenten gaan de komende jaren van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 

over op de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en 

bevat persoonsgegevens van alle ingezetenen van Nederland en van de niet-ingezetenen (personen die 

niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben). De BRP wordt een 

volledige digitale voorziening die plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt, zeven dagen 

per week, vierentwintig uur per dag. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvou-

diger en goedkoper. Daarnaast neemt de kwaliteit en de beschikbaarheid van de data toe. 

Het programma Operatie BRP (voorheen modernisering GBA) werkt, in opdracht van het ministerie van 

BZK, de gemeenten en afnemers, aan de realisatie van de ICT-voorzieningen voor de invoering van de 

BRP. Onder de vlag van dit programma voert KING, in opdracht van de VNG, een programma uit waar-

bij gemeenten worden ondersteund bij de transitie van GBA naar BRP. 

Beheer Burgerzakenmodules

Het Rijk is verantwoordelijk voor de realisatie van de centrale ICT-voorzieningen. Voor de het bijhou-

den en verstrekken van BRP-gegevens moeten gemeenten met door hen te verwerven Burgerzakenmo-

dules aansluiten op deze centrale voorzieningen. Deze modules ondersteunen tevens de werkproces-

sen van de diensten/afdelingen Burgerzaken. 
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Om gemeenten te ondersteunen bij het verwerven van deze Burgerzakenmodules en de rol van 

opdrachtgever te versterken, zijn in het kader van het programma Operatie BRP model-aanbestedings-

documenten en functionele specificaties van de modules opgesteld. Uitgangspunt hierbij was, dat door 

standaardisatie gemeenten eenduidig kunnen aanbesteden en het wiel niet opnieuw hoeven uit te 

vinden, waardoor kosten worden bespaard. In 2010 is hiervoor eenmalig € 1 miljoen uitgenomen uit 

het gemeentefonds. 

Om deze documenten ook in de toekomst te kunnen gebruiken, voor alle gemeenten beschikbaar te 

houden en kosten te blijven besparen, moeten deze worden beheerd en onderhouden in samenspraak 

met de beheerder van de centrale BRP-voorzieningen. Hierbij gaan wij uit van de volgende doelstel-

lingen.

Adequaat beheer van de specificaties en aanbestedingsdocumenten komt de efficiency van de ge-

meentelijke uitvoeringspraktijk ten goede;

Het beschikbaar zijn van deze actuele specificaties en aanbestedingsdocumenten  is een belangrijk 

ondersteuningsmiddel voor het opdrachtgeverschap van gemeenten richting softwareleveranciers;

Adequaat beheer van de specificaties en aanbestedingsdocumenten zorgt ervoor dat gemeenten nauw 

betrokken kunnen zijn bij de voorbereiding van wijzigingen in het logisch ontwerp en aanpassingen 

van de BRP-voorzieningen.

Een blijvende goede uitwerking van de eisen waaraan de nieuwe systemen dienen te voldoen is van 

groot belang voor de dienstverlening van gemeenten.

KING, als beheerder van gemeentelijke standaarden, is gevraagd in samenwerking met de Nederlandse 

Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), bij uitstek inhoudelijk deskundig op gebied van de burgerza-

kenprocessen, een propositie op te stellen voor het structureel beheren van deze documenten (deze 

stukken zijn op aanvraag beschikbaar).

Het betreft een taak die alle gemeenten aangaat. Door de ontwikkelde documenten en standaarden te 

beheren, kunnen alle gemeenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van deze standaardisatie 

en daarmee substantieel kosten besparen.

Besluit:

De VNG geeft KING opdracht om in samenwerking met de NVVB per 1 oktober 2014 het beheer van de 

model-aanbestedingsdocumenten en specificaties van de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie 

Personen uit te voeren. Het beheer te financieren met een structurele uitname uit het gemeentefonds 

ten behoeve van de VNG van € 350.000 per jaar ingaande 2014. 

2.8  BTW gevolgen
Voor zover nu kan worden overzien zijn onder de huidige wetgeving, met uitzondering van de Burger-

zakenmodules, alle activiteiten die ten grondslag liggen aan de voorgestelde uitnamen, vrijgesteld van 

BTW, dan wel, het is pleitbaar dat deze vrijgesteld zijn van BTW. In 2015 zal de wet op de omzetbelas-

ting worden aangepast. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe deze er uit gaat zien. 

Verandering van wetgeving of een afwijkende opinie van de belastingdienst kan er toe leiden dat de 

huidige uitnamen bruto dienen te zijn. Mocht dit zich voordoen dan zal een aanvullende uitname wel-

licht nodig zijn ten einde de BTW te kunnen voldoen. Deze BTW kan vervolgens door de gemeenten bij 
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het Bcf worden gedeclareerd zodat financiële neutraliteit optreedt. 

De VNG tracht de inrichting van de processen vooraf zo vorm te geven zodat zoveel mogelijk BTW 

neutraliteit bereikt wordt. Operaties als deze, waarbij er grote bedragen via de VNG lopen en waarbij 

de VNG een zeker (fiscaal)risico kan lopen, worden altijd aan de belastingdienst voorgelegd. De VNG is 

nog in afwachting van een definitief standpunt van de inspecteur. 

Ingeval de aan de uitnamen ten grondslag liggende activiteiten vrijgesteld zijn van BTW dan verslech-

tert de pro rata (verhouding belast ten opzichte van totaal), waardoor de VNG minder BTW op kosten 

kan terugvorderen wat zal leiden tot extra kosten. In dat geval worden deze kosten ten laste van de 

activiteit gebracht.

Indien en zover er middelen overblijven dan worden deze verrekend met andere (toekomstige) uitna-

men. 

Indien door onvoorziene omstandigheden een tekort optreedt dat niet gedekt kan worden uit voorge-

stelde uitnamen dan zal een aanvullend verzoek aan de leden worden voorgelegd indien deze situatie 

zich voordoet. 

2.9  Organisatie van uitvoeringskracht in verenigingsverband
In verenigingsverband geven we invulling aan de uitvoeringskracht onder andere door de landelijke 

coördinatiefunctie. De uitvoering van de landelijke inkooptaken vindt de komende jaren daarmee 

plaats bij de VNG. Op dit moment worden deze taken deels uitgevoerd door medewerkers van de 

VNG aangevuld met externe capaciteit. Deze voorlopige situatie wordt in 2014 omgevormd tot een 

landelijke coördinatiefunctie bij de VNG. Deze zal in ieder geval voor de periode 2015 – 2017 de relatie 

met de aanbieders onderhouden, het contractbeheer uitvoeren en hierover contacten onderhouden 

met regionale samenwerkingsverbanden en individuele gemeenten. Ook zal het opdrachtgeverschap 

voor de functies waarvoor VNG, namens de gemeenten, opdrachtgever en financier wordt hier belegd 

worden. Voor het kwartiermaken van deze landelijke coördinatiefunctie is een uitname uit de drie 

desbetreffende  macrobudgetten nodig  van € 0,25 mln. In november 2014 zal er tijdens de BALV een 

uitgewerkt voorstel worden voorgelegd over het functioneren van deze landelijke coördinatiefunctie 

en de uiteindelijke financiering hiervan. 

We spreken bewust over ‘landelijke coördinatie’ omdat er globaal gezien sprake is van twee varianten. 

Enerzijds organiseert de VNG de inkoop inclusief de budgetten, na besluitvorming van de ALV (bijvoor-

beeld zoals bij de doventolk). Anderzijds coördineert de VNG de inkoop, wat betekent dat er raamcon-

tracten worden gesloten, waarbij de budgetten voor deze vormen van zorg en ondersteuning wel naar 

individuele gemeenten gaan en gemeenten naar gebruik afrekenen (zoals bij jeugd).

Concluderend

In de VNG-commissies en het VNG bestuur zijn in 2013 de eerste richtinggevende besluiten genomen 

over mandatering landelijke inkoop. In 2014 leidt dit tot raamcontracten en afspraken die de VNG na-

mens gemeenten met specifieke aanbieders afsluit. Binnen deze raamcontracten rekenen gemeenten 

af naar gebruik, of de VNG verricht de betaling. We vragen u tijdens deze ALV het mandaat daartoe 

formeel vast te stellen en in te stemmen met de beschreven financieringsvoorstellen.

Hieronder treft u een overzicht van alle beslispunten:
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2.10  Besluiten
Mandatering

A Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de mandatering aan de VNG (lees 

voorzitter VNG bestuur) van het sluiten van raamcontracten en het maken van afspraken met spe-

cialistische aanbieders, waarbinnen gemeenten of naar gebruik afrekenen, of de VNG namens de 

gemeenten afrekent. 

Financieringsvoorstellen

B Verzoekt de Algemene Ledenvergadering om voor twee jaar in te stemmen met de jaarlijkse uit-

name uit het macrobudget Jeugd voor het volgende doel:

• Uitvoering vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet   € 7,5 mln

C Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit  het macrobudget 

Wmo 2015 voor het volgende doel:

• landelijke doventolkvoorziening leefdomein (Wmo)    € 8,65 mln

D Verzoekt de Algemene Ledenvergadering om voor twee jaar (met de mogelijkheid van verlening 

met maximaal 2 jaar) in te stemmen met de uitname uit het macrobudget Wmo 2015 voor het vol-

gende doel:

• 24 uur telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies (Sensoor)  € 4,2 mln

E Van het bedrag van 4,2 miljoen euro stort de VNG  naar rato van het aantal inwoners een bedrag 

van € 565.000,- terug naar de de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zodat zij 

de huidige wijze van inkoop van deze diensten kan voortzetten. 

 Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit de decentralisatie-

uitkering Vrouwenopvang bedragen voor de volgende vier doelen:

• Hulp en opvang aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys  € 4 mln

• Het organiseren en in standhouden van een Knooppunt 

    Huwelijksdwang en achterlating      € 0,25 mln

• Het organiseren van de opvang van mannelijke slachtoffers van 

     geweld in huiselijke kring (jaarlijks gedurende twee jaar)    € 1,2 mln

• Het organiseren van een gratis landelijk telefoonnummer voor de te 

     vormen Advies en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  € 0,4 mln

 In totaal komt het uit te nemen bedrag hiermee op € 5,85 miljoen uit de decentralisatie-uitkering 

Vrouwenopvang.

F Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de voorgenomen uitname uit de ma-

crobudgetten Wmo 2015 en Jeugd voor het volgende doel:

 Standaardiseren declaratie en facturatie Wmo en Jeugd    € 3,5 mln

G Verzoekt de Algemene Ledenvergadering kennis te nemen van de voorgenomen planvorming en 

financiering SVB voor de uitvoering van het Trekkingsrecht PGB.
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H Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit het macrobudget Parti-

cipatiewet voor de volgende twee doelen:

• doventolk voorziening werkdomein      € 0,1 mln

• meeneembare voorzieningen       € 0,1 mln

 In totaal gaat het voor 2015 om een uitname van 0,2 miljoen uit het macrobudget  Participatiewet. 

Dit loopt op maximaal op tot 3,6 miljoen in de structurele situatie.

I Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de eenmalige uitname uit de macro-

budgetten Wmo 2015, Jeugd en Participatiewet voor het volgende doel:

• kwartiermaken en uitwerken van de landelijke coördinatie functie    € 0,25 mln

J Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met een jaarlijkse uitname uit het gemeen-

tefonds voor het volgende doel:

• het uitvoeren van het beheer van de model-aanbestedingsdocumenten 

en specificaties van de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie 

Personen in opdracht van de VNG door KING, in samenwerking met 

de NVVB.         € 0,35 mln
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3.  Standaardisatie administratieve 
processen in het sociaal domein

Inleiding

Met de voorliggende resolutie spreken de gemeenten uit dat in het sociaal domein het declaratie- en 

facturatieproces tussen aanbieders en gemeenten gestandaardiseerd wordt. 

Deze standaardisatie heeft als doel:

Door declaratie en facturatie te standaardiseren is een forse reductie in administratieve lasten te reali-

seren. Hiermee worden de kosten voor de bedrijfsvoering zo laag mogelijk gehouden en blijft er meer 

budget over voor de daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan inwoners. 

Op basis van de declaratie –en facturatiegegevens is het mogelijk om zonder extra registratie inzicht 

te krijgen in de geleverde prestaties. Deze gegevens zijn van belang voor de gemeentelijke beleids-

informatie en voor de interne planning & controlcyclus. Doordat de gegevens gestandaardiseerd zijn 

is het mogelijk om op geaggregeerd niveau de prestaties tussen gemeenten beter te vergelijken. De 

beschikbaarheid van vergelijkbare prestatiegegevens versterkt de rol van de gemeenteraden, inwoners 

en cliëntenraden als horizontale toezichthouders. 

Door de geaggregeerde beleidsinformatie ook aan het Rijk ter beschikking te stellen vervalt de nood-

zaak van een aparte registratie ten behoeve van de verticale verantwoording. Ook dit zal leiden tot 

minder administratieve lasten voor gemeenten.

De resolutie geeft aan dat er voor de middellange en langere termijn een visie nodig is op gemeente-

lijke standaardisatie, beheer van standaarden, monitoring, beleidsinformatie en verantwoording. De 

resolutie geeft de opdracht deze visie voor de gemeenten te ontwikkelen. De resolutie onderstreept 

dat gemeenten verder invulling willen geven aan standaardisatie en dat dit zowel bestuurlijk als amb-

telijk zal worden geborgd.

Achtergrond van de besparingen

Het ontbreken van standaarden voor administratieve processen in het sociaal domein leidt tot onno-

dige hoge administratiekosten en brengt risico´s met zich mee voor de continuïteit van de zorg: 

Aanbieders werken veelal voor meerdere gemeenten of regio’s. Standaardisatie van de processen is 

nodig om te voorkomen dat aanbieders voor elke gemeente een apart proces moeten inrichten voor 

het versturen van declaraties of facturen. Zo’n aanpak is inefficiënt, waarbij de aanbieders de extra 

administratiekosten via de tarieven op de gemeenten zullen afwentelen. 

Verschillende eisen aan de administratieve afhandeling bij de aanbieders is fraudegevoelig en kan 

eenvoudig leiden tot fouten. Herstel van deze fouten is kostbaar. Daarnaast ontstaat dan het risico dat 

de aanbieder de zorg of ondersteuning te laat of niet kan leveren. 

Een aantal landelijke ketenpartners vraagt een eenduidige aanlevering van gegevens. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de inning van de eigen bijdrage door het CAK of de afhandeling van PGB-trekkings-

rechten door de SVB. Als gemeenten verschillende administratieve processen hanteren is er een conver-
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sie nodig naar de aanleveringsvereisten van CAK en SVB. Deze conversie is fout-gevoelig en vergt van 

de gemeenten extra administratieve handelingen. 

Aandachtspunten

Bij het ontwikkelen van standaarden zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Standaardisatie is meer dan alleen een technisch vraagstuk of ICT. Het raakt aan alle aspecten van 

de gemeentelijke bedrijfsvoering en organisatie inrichting. Dit vraagt om een bestuurlijke visie op 

standaardisatie en het beheer van standaarden. Uitgangspunt daarbij is dat de standaardisatie vanuit 

de gemeenten zelf ontstaat. In het licht van de decentralisaties en de autonome beleidsruimte van 

de gemeenten is het niet wenselijk dat standaardisatie vanuit het Rijk of een andere partij aan de 

gemeenten wordt opgelegd.

Gemeenten kunnen verschillende modellen van bekostiging en verantwoording toepassen (bijvoor-

beeld pxq, lumpsum financiering of gemiddelde tarieven). De declaratiestandaard moet onafhankelijk 

van het gekozen bekostigingsmodel kunnen functioneren. 

De privacy van cliënten moet bij de gemeenten in goede handen zijn. Persoonsgegevens mogen alleen 

via beveiligde verbindingen uitgewisseld worden. In de implementatie van de standaarden bij gemeen-

ten dient er expliciet aandacht te zijn voor het borgen van de privacy van inwoners. 

De te standaardiseren verantwoordingsinformatie gaat niet alleen over objectieve (prestatie)gegevens, 

maar ook over subjectief (ervaren) kwaliteit en klanttevredenheid. Hierdoor wordt de rol van cliënten 

groter en bovendien geeft dit inzicht in de kwaliteit van de zorg die aan de inwoners wordt geleverd.

Deze uitgangspunten zijn leidend voor zowel de standaarden, als voor de te ontwikkelen visie op door-

ontwikkeling en beheer. 

Gevraagd besluit

Instemmen met de resolutie ‘Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein’.
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Resolutie ‘Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein’
De leden van de VNG in de ALV bijeen op 18 juni 2014 te Hendrik-Ido-Ambacht komen overeen,

Constaterende dat:

Standaardisatie van enkele administratieve processen kan leiden tot een forse verlaging van de admi-

nistratieve lasten voor gemeenten, hulpverleners, zorgaanbieders en inwoners waardoor meer geld 

overblijft voor de zorg. 

Het ontbreken van standaarden voor administratieve processen in het sociaal domein mogelijk grote 

risico´s met zich meebrengt voor de continuïteit van de zorg en de efficiënte samenwerking met zorg-

aanbieders en andere ketenpartners.

Een gezamenlijke en landelijke aanpak leidt tot kostenreductie en versnelling. 

Overwegende dat:

Gemeenten verantwoordelijk zijn voor goed rentmeesterschap over de aan hen toevertrouwde pu-

blieke gelden voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Gemeenten een verantwoordelijkheid hebben voor standaardisatie in hun rol als partner binnen (over-

heids)ketens. De rol - en daarmee de verantwoordelijkheid - van de gemeente, varieert van eigenaar, 

tot leverancier en/of afnemer van gegevens.

Gemeenten willen zich verantwoorden over hun prestaties in het sociaal domein aan hun gemeente-

raad, hun inwoners en het rijk. De informatie en sturingsbehoefte van de gemeenten (en niet die van 

het rijk) is hierbij vertrekpunt.

Standaardisatie van beleidsinformatie de mogelijkheid biedt van betere sturing en vergelijkbaarheid 

tussen gemeenten.

Een gemeenschappelijke visie nodig is op standaardisatie, ontwikkeling en beheer van standaarden, 

monitoring, verantwoording en eventuele bovengemeentelijke samenwerking in de uitvoering van 

gestandaardiseerde (administratieve) werkprocessen.

Instemmende dat:

Gemeenten kiezen voor landelijk vastgestelde standaarden boven individuele afspraken als het gaat 

om de declaratie- en facturatieprocessen tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein. 

Gemeenten voor het leveren van beleidsinformatie zich aansluiten bij de landelijk vastgestelde kernset 

aan gegevenselementen ten behoeve van zowel horizontale als verticale verantwoording.

Gemeenten standaardisatie bestuurlijk en organisatorisch borgen door de standaarden en de daarbij 

behorende werkprocessen op te nemen in de planning- en controlcyclus. Gemeenten creëren hiernaast, 

door middel van leren en ontwikkelen, blijvend bewustzijn op standaardisatie.

Besluiten dat:

De gemeenten voor de uitwisseling van declaratie –en facturatiegegevens met zorgaanbieders zoveel 

als mogelijk gebruik maken van de standaard, zoals deze is gepubliceerd op; https://www.visd.nl/stan-

daarden
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De gemeenten voor de horizontale en verticale beleidsinformatie in ieder geval gebruik maken van de 

standaard, zoals deze is gepubliceerd op; https://www.visd.nl/standaarden

En dragen de VNG verder op om:

Een visie uit te werken op standaardisatie, ontwikkeling en beheer van standaarden, monitoring, 

verantwoording en eventuele bovengemeentelijke samenwerking in de uitvoering van gestandaardi-

seerde (administratieve) werkprocessen. 

Een financieringsvoorstel uit te werken voor het uitvoeren van deze visie.

https://www.visd.nl/standaarden
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Voorstellen die in de ALV in stemming worden gebracht

I. Mandatering VNG tot maken van afspraken met specialistische aanbieders

Mandatering van de VNG (lees voorzitter VNG bestuur) tot het sluiten van raamcontracten en het ma-

ken van afspraken met specialistische aanbieders, waarbinnen gemeenten of naar gebruik afrekenen, 

of de VNG namens de gemeenten afrekent. 

II. Financieringsvoorstellen nieuwe gemeentelijke taken

Voorstellen voor de financiering van een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe 

gemeentelijke taken, die uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit centraal door de VNG dienen te 

worden ondersteund. 

III. Resolutie ‘Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein’

Besluit over het gebruik van standaarden door gemeenten. 

Opdracht om een visie op standaardisatie te ontwikkelen en een financieringsvoorstel uit te werken 

voor de financiering van deze visie. 




