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Samenvatting 

 
 

Het RCF Kenniscentrum Handhaving is in 2003 ingesteld op initiatief van de VNG en – 

financiering door – het Ministerie van SZW. De keuze voor autonome teams heeft geleid tot grote 

onderlinge verschillen in aanpak, kwaliteit en waardering.  De Staatssecretaris van SZW heeft 

begin 2014 besloten de bijdrage aan de instandhouding van de RCF’s in fases te verlagen van 

ruim € 5,4 tot € 2,5 miljoen in het jaar 2017. De VNG heeft op 27 mei 2014 besloten een 

Taskforce in te richten om de toekomstige positie en opdracht te onderzoeken. Vanaf 1 januari 

2015 is de VNG inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. Momenteel wordt gewerkt aan 

inbedding van het beleidsthema handhaving en Naleving in het Sociaal Domein. De nu ingezette 

lijn brengt met zich mee dat de subsidie van SZW in het gemeentefonds wordt gestort en van 

daaruit wordt doorgeleid naar een aantal gemeenten (die personeel detacheren naar de VNG) en 

de VNG. 
 

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

 

Stemt u in met de financiering van Handhaving en naleving uit het Gemeentefonds, de bijdragen 

zijn afkomstig van SZW : 

 

Voor 2015: € 4,2 mln 

Voor 2016: € 3,5 mln 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

Handhaving en Naleving: kwaliteitsverbetering  
 
 

Het RCF Kenniscentrum Handhaving is in 2003 ingesteld op initiatief van de VNG en – 

financiering door – het Ministerie van SZW. De keuze voor autonome teams heeft geleid tot grote 

onderlinge verschillen in aanpak, kwaliteit en waardering.  De Staatssecretaris van SZW heeft 

begin 2014 besloten de bijdrage aan de instandhouding van de RCF’s in fases te verlagen van 

ruim € 5,4 tot € 2,5 miljoen in het jaar 2017. De VNG heeft op 27 mei 2014 besloten een 

Taskforce in te richten om de toekomstige positie en opdracht te onderzoeken. Vanaf 1 januari 

2015 is de VNG inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. Momenteel wordt gewerkt aan 

inbedding van het beleidsthema handhaving en Naleving in het Sociaal Domein.  De nu ingezette 

lijn brengt met zich mee dat de subsidie van SZW in het gemeentefonds wordt gestort en van 

daaruit wordt doorgeleid naar een aantal gemeenten (die personeel detacheren naar de VNG) en 

de VNG. 
 

 

De decentralisaties van de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet hebben geleid tot meer taken 

voor gemeenten. Zij zijn regievoerder geworden over het sociale domein. Doordat gemeenten een 

steeds grotere verantwoordelijkheid hebben voor meer gemeenschappelijke middelen is de vraag 

aan de orde hoe de mogelijke fraude te voorkomen en zorg te dragen voor adequate opsporing 

van misbruik. De interdisciplinaire samenwerking op het terrein van fraude en handhaving is 

georganiseerd in een interventiestructuur waarin het Ministerie van SZW, het Ministerie van 

Financiën, Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, Gemeenten (vertegenwoordigd door Divosa en 

VNG), SVB, Politie en Openbaar Ministerie samenwerken. Samen vormen deze partijen de 
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Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Op landelijk niveau is de LSI verantwoordelijk voor 

het functioneren van de interventieteams. Op regionaal niveau zorgen de Regionale Platforms 

Fraudebestrijding (RPF) voor de verbinding met het LSI en de regionale totstandkoming en 

uitvoering van projecten. Om afspraken te maken met ketenpartners op landelijk niveau, voor 

gegevensuitwisseling, productontwikkeling, het uitvoeren van multidisciplinaire projecten en 

kennisdeling is een landelijk kenniscentrum nodig: Handhaving en naleving.  Het 

toekomstscenario gaat uit van 2015 als een overgangsjaar. De werkorganisatie, die gestart is op 

1 januari 2015, werkt in dit jaar onder bestuurlijke, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid 

van de VNG. De medewerkers worden voor het jaar 2015 gedetacheerd naar de VNG. Het 

budget gaat via een decentralisatieuitkering via het gemeentefonds naar de gemeenten (tbv 

betaling gedetacheerde medewerkers)/VNG (werkbudget). De commissie Werk & Inkomen heeft 

positionering binnen de VNG als te onderzoeken uitgangspunt gekozen. Een aspect dat hierbij 

meespeelt, is dat het samenspel tussen belangenbehartiging/beleid en uitvoering een plek moet 

krijgen binnen de nieuwe structuur. Bestuurlijke borging is daarbij van groot belang. Begin juni 

2015 wordt besluitvorming afgerond in de commissie Werk en Inkomen. De financiering bedraagt 

4,2 mln (2015) en 3,5 mln (2016) afkomstig van SZW. 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

∙ In te stemmen met de uitname van € 4,2 mln voor 2015 en 3,5 mln voor 2016. 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

A. Jorritsma 

voorzitter VNG 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

 

 

 

 

 

 


