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Samenvatting 

Onder de titel ‘Organisatie van uitvoeringskracht’ belegden de gemeenten  in de ALV van juni 

2014 een aantal taken binnen het sociaal domein op landelijke schaal bij de VNG. De vereniging 

werd het scharnierpunt voor collectieve inkoop voor de doventolk, het landelijk telefoonnummer 

AMHK, vrouwenopvang 18+ en het knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Ook het team 

Landelijke Coördinatie Sociaal Domein werd georganiseerd via de VNG. De voortzetting van deze 

activiteiten via de VNG vraagt om een nieuw mandaat van de ledenvergadering aan het bestuur 

voor 2016. Deze werkzaamheden passen voor wat betreft de bekostiging in de nieuwe spelregels 

binnen de categorie 1) Collectieve inkoop/beheer voor alle gemeenten. 

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

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

gemeenten centraal ondersteunt. 

Deze wijze voldoet aan het geschetste afwegingskader collectieve financiering en inkoop. Het 

collectief oppakken van taken voor alle gemeenten) is ook in lijn met de Verenigingsstrategie 

Gemeenten 2020. In november 2013 resp. juni 2014 heeft u tijdens de (B)ALV ingestemd met een 

twaalftal uitnames in het sociaal domein. 

Het bestuur vraagt de algemene ledenvergadering met voortzetting van de financiering van 

onderstaande functies uit het Gemeentefonds: 

1. Doventolk leefdomein:

a. € 8,65 mln

b. inzet in 2016 van het niet in 2015 bestede eenmalige (VWS)  budget.

2. Beheer landelijk telefoonnummer AMHK: € 400.000.

3. Vrouwenopvang 18+: € 3.729.500

4.. Knoo unt huwelijksdwang en achterlating: € 250.000

5. Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring:  € 1,2 mln

6. Landelijke Coördinatie Sociaal Domein: € 250.000
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Geacht College en gemeenteraad, 

Uit het voorgaande agendapunt blijkt dat de nieuwe taken in het sociaal domein door de 

gemeenten deels collectief op landelijk niveau vormgegeven. Deze wijze voldoet aan het 

hierboven geschetste afwegingskader collectieve financiering en inkoop (1. Het collectief 

oppakken van taken voor alle gemeenten) en zijn ook in lijn met de Verenigingsstrategie 

Gemeenten 2020. In november 2013 resp. juni 2014 heeft u tijdens de (B)ALV ingestemd met een 

twaalftal uitnames in het sociaal domein. 

Op het terrein van de Jeugd: 

‐ Kindertelefoon 
‐ Vertrouwenswerk 
‐ Onderdeel nazorg van Stichting adoptievoorzieningen 
‐ Stichting Opvoeden.nl  

Op het terrein van de Wmo: 

‐ Doventolk leefdomein 
‐ Beheer landelijk telefoonnummer AMHK 
‐ Knooppunt huwelijksdwang en achterlating 
‐ Opvang slachtoffers van eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek/(jeugd)prostitutie 

en mensenhandel 18+ (hierna: vrouwenopvang 18+) 
‐ Opvang mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring 
‐ 24 uur telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies 

Op het terrein van de Participatiewet: 

‐ Doventolk werkdomein 
‐ Meeneembare voorzieningen 

Voor een  aantal van deze  uitnames is bij die (B)ALV al expliciet verzocht en ingestemd met 

meerjarige uitnamen (variërend van twee tot vier jaar); voor een aantal is dat niet gebeurd. Voor 

die uitnames waarvoor slechts voor 1 jaar of zonder een termijn te noemen is ingestemd met 



 

collectieve financiering via de VNG, vragen wij u nu hier wederom mee in te stemmen, voor het 

jaar 2016. Het gaat concreet om: 

 

- Doventolk leefdomein 

Er is een landelijke regeling Doventolk omdat in 2014 vanuit de landelijke politiek en de 

cliënt/dovenorganisaties er op aangedrongen is om de voormalige AWBZ doventolkvoorziening 

voor de ‘leefwereld’ per 2015 als landelijke voorziening/inkoop overeind te houden. Als VNG zien 

wij  dat het om doelmatige en kwalitatieve reden, en gezien de in aantal beperkte doelgroep, de 

voorkeur heeft om de doventolkvoorziening op de een of andere manier voor de komende periode 

landelijk te organiseren en uit te voeren.  

Het benodigde budget voor 2016 bedraagt € 8,65 mln. ‘structureel’ (waarvan 8 mln. voor de 

regeling zelf en € 650.000 voor de uitvoering door de huidige uitvoerders Tolknet en Menzis). 

De VNG onderzoekt en bepaalt in 2015 waar op de regeling zelf en de uitvoering ervan, 

versoberd kan worden. Voor de volledigheid, het budget dat in 2015 over blijft zal worden ingezet 

voor 2016. 

 

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 8.65 mln. voor 2016. 

‐ In te stemmen met inzet in 2016 van het niet in 2015 bestede eenmalige (VWS)  

    budget  

 

- Beheer Landelijk telefoonnummer AMHK 

Een van de nieuwe taken van gemeenten is het in stand houden van een Advies en Meldpunt 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). De AMHK’s of Veilig Thuis-organisaties zoals 

deze worden genoemd, moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn met een gratis landelijk 

telefoonnummer. Inmiddels is telefoonnummer 0800-2000 operationeel. Het beheer en monitoring 

is belegd bij Optitel bv. Provider is KPN. 

Ter dekking van de gebruikerskosten en beheer heeft de ALV van juni 2014 ingestemd met een 

uitname van € 400.000,- uit het gemeentefonds. Voor het jaar 2016 stellen wij voor  opnieuw 

ditzelfde budget beschikbaar te stellen. 

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 400.000 voor 2016. 

 

-Vrouwenopvang 18+ 
Gelet op het advies van de gezamenlijke wethouders van de 35 centrumgemeenten voor 

Vrouwenopvang om het budget voor de financiering van vrouwenopvang apart te houden hebben 

wij de ALV in juni 2014 voorgesteld in te stemmen met een uitname van € 4 miljoen voor 

vrouwenopvang 18+. Reden hiervoor is de extreme veiligheidsrisico’s  waarmee deze groepen te 



 

maken hebben en de wens om als gemeenten geen afzonderlijke rekeningen voor deze hulp te 

ontvangen. De ALV heeft hiermee ingestemd. Voorgesteld wordt om dit in 2016 te continueren, 

zodat opvang voor deze kwetsbare groep is gewaarborgd voor alle gemeenten. Door een 

correctie kan dit wel voor een wat lager bedrag, te weten € 3.729.500. De commissie Gezondheid 

& Welzijn van de VNG heeft in maart jongsleden hiermee ingestemd.  

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 3.729.500,- voor 2016. 

 

-Knooppunt huwelijksdwang en achterlating 
Het knooppunt huwelijksdwang en achterlating bundelt expertise rond de problematiek van 

gedwongen huwelijken. Het is ook het centrale aanspreekpunt voor andere partijen in binnen- en 

buitenland (politie, justitie, buitenlandse zaken). Het knooppunt is in 2015 ingericht in Den Haag. 

Voorgesteld wordt om dit in 2016 zo te continueren, voor hetzelfde bedrag als in 2015, te weten € 

250.000,-. 

 

 

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 250.000 voor 2016. 

 

-Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring 

Bij de ALV van 18 juni 2014 heeft u ingestemd met een uitname van € 1,2 miljoen voor de opvang 

van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring. Deze opvang wordt de afgelopen jaren 

door de G4 uitgevoerd voor de opvang van mannelijke slachtoffers uit het gehele land. Om fiscale 

redenen is besloten de financiering van de mannenopvang niet via de VNG te laten lopen (dat 

zou een forse vermindering van het te besteden budget hebben betekend voor mannenopvang), 

maar direct via de Doeluitkering Vrouwenopvang aan de bestaande uitvoerders van de 

mannenopvang, te weten de G4. Voorstel is om deze situatie te continueren in 2016. 

‐ De VNG heeft met de G4 een convenant afgesloten teneinde een goede  

verantwoordingsrelatie vast te leggen richting alle gemeenten over de wijze waarop de 

middelen besteed zijn. Daarmee wordt voorgesteld de directe financiering van de G4 via 

de DU VO te continueren in plaats van via de VNG.  

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 1,2 mln voor 2016 ten behoeve 

van de DU VO..   

 

 



 

-Team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein 
Bij de BALV van november 2014 hebben wij u tevens ingelicht over de inrichting van een team 

Landelijke Coördinatie Sociaal Domein (zie voor een nadere toelichting op hun taken het stuk 

‘collectief werken aan uitvoeringskracht’). Om de continuïteit van dit team te borgen in 2016 

vragen wij u om in te stemmen met een uitname van € 250.000,-.  

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

‐ In te stemmen met voortzetting van de uitname van € 250.000 voor 2016. 

 

Conclusie: 

We vragen u in te stemmen met de bovengenoemde uitnames: We willen benadrukken dat bij alle 

hierboven opgesomde voorstellen het om dezelfde bedragen gaat als die zijn uitgevraagd voor 

het jaar 2015.  

 

De vraag aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG is: 

Stemt u in met de voorgestelde uitnames: 

a. Doventolk leefdomein:  

1. € 8,65 mln  

2. inzet in 2016 van het niet in 2015 bestede eenmalige (VWS)  budget. 

b. Beheer landelijk telefoonnummer AMHK: € 400.000 

c. Vrouwenopvang 18+: € 3.729.500 

d. Knooppunt huwelijksdwang en achterlating: € 250.000 

e. Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring:  € 1,2 mln 

f. Landelijke Coördinatie Sociaal Domein: € 250.000 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

A. Jorritsma 

Voorzitter VNG 

 

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




