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Samenvatting

In april hebben wij alle gemeenten opgeroepen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 juni

van dit jaar een overeenkomst te sluiten met stichting De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en

Stichting AKJ vanaf 2018. Niet alle gemeenten zijn in staat gebleken om de datum van 1 juni te

halen.

Met waardering voor de ongeveer 250 gemeenten die de overeenkomst tijdig hebben ondertekend

heeft het kabinet niettemin besloten dat de verantwoordelijkheid voor de financiering van de drie

voorzieningen vanaf 2018 bij het Rijk komt te liggen. Belangrijke overwegingen daarbij waren dat –

ondanks een garantstelling door het VNG-bestuur –de continuïteit van de dienstverlening van de

instellingen volgens het kabinet in gevaar dreigde te komen, de administratieve lastendruk

onevenredig hoog was en een grote meerderheid van de gemeenten de voorkeur geeft aan

collectieve financiering.

Het besluit van het kabinet betekent dat u, als uw gemeente nog geen overeenkomst met de

instellingen heeft getekend, dat niet alsnog hoeft te doen.
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Geacht college en gemeenteraad,

Op 7 april hebben wij in een ledenbrief alle gemeenten opgeroepen zo spoedig mogelijk maar in

ieder geval vóór 1 juni van dit jaar een overeenkomst te sluiten met stichting De Kindertelefoon,

Stichting Sensoor en Stichting AKJ. Zij voeren taken uit die op grond van de Wmo en de Jeugdwet

onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. De datum van 1 juni was gekozen om de

continuïteit van de dienstverlening van de drie instellingen te kunnen verzekeren. Niet alle

gemeenten hebben die datum gehaald, op 1 juni hadden 250 gemeenten een ondertekend contract

geretourneerd. Enkele tientallen gemeenten hebben de organisaties laten weten de deadline niet te

halen omdat er nog besluitvorming door de gemeenteraad moest plaatsvinden.

In de voorafgaande week heeft de VNG via een ledenpeiling onderzocht of de datum van 1 juni

door alle gemeenten zou kunnen worden gehaald. Uit die peiling bleek dat een aantal gemeenten

de besluitvorming niet op tijd zou kunnen afronden. Maar uit de peiling bleek ook dat ruim 78% van

de respondenten graag wilde dat het VNG-bestuur zich alsnog zou inspannen om de drie

voorzieningen collectief te gaan financieren.

Op basis van die uitkomsten had het VNG-bestuur er voldoende vertrouwen in dat vrijwel alle

gemeenten een overeenkomst zouden tekenen, al zou de datum van 1 juni niet in alle gevallen

worden gehaald. Ook was het bestuur voornemens op 14 juni tijdens de Algemene

Ledenvergadering een mandaat van de leden te vragen om de mogelijkheden voor collectieve

financiering te onderzoeken.

Over de continuïteit van de dienstverlening van de instellingen en de mogelijkheden voor collectieve

financiering heeft de VNG vorige week intensief gesproken met het ministerie van VWS. Ondanks

de waardering die de staatssecretaris heeft voor de inspanningen van de ongeveer 250 gemeenten
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die tijdig een overeenkomst hebben getekend, geeft de staatssecretaris er de voorkeur aan om met

ingang van 2018 de financiering over te nemen en een wetswijziging voor te bereiden teneinde de

verantwoordelijkheid voor deze taken bij het Rijk te beleggen. Belangrijke overwegingen daarbij

waren dat – ondanks een garantstelling door het VNG-bestuur –de continuïteit van de

dienstverlening van de instellingen volgens het kabinet in gevaar dreigde te komen, de

administratieve lastendruk onevenredig hoog was en een grote meerderheid van de gemeenten de

voorkeur geeft aan collectieve financiering.

De financiële middelen voor de drie organisaties gebaseerd op het bedrag van 92 eurocent per

inwoner per jaar zullen aan het ministerie van VWS beschikbaar worden gesteld. VWS zal de

overeenkomsten die de VNG heeft afgesloten voor 2017 in 2018 zoveel mogelijk continueren. In de

loop van 2018 zullen de Wmo en Jeugdwet worden aangepast.

Omdat de financiering al in 2018 door het Rijk zal worden overgenomen, is het niet meer nodig dat

gemeenten individueel een overeenkomst sluiten met de genoemde instellingen. Dat betekent dat

u, als uw gemeente nog geen contract heeft getekend of er nog besluitvorming moet plaatsvinden,

dat niet alsnog hoeft te doen.

De gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten, zullen binnenkort van de drie organisaties

het bericht ontvangen dat deze overeenkomsten ontbonden zullen worden i.v.m. gewijzigd beleid

van het Rijk.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens

Algemeen Directeur


