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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

BESTUURLIJK OVERLEG WMO EN JEUGD, 29 NOVEMBER 2017  

 

Op 29 november 2017 had de bestuurlijke delegatie van de VNG een bestuurlijk overleg (BO) 

met minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis over de Wmo en de 

Jeugdwet. Het was een kennismakings-BO, hoewel de VNG de beide bewindslieden goed 

kent omdat zij beiden in de bestuurlijke delegatie van de VNG hebben gezeten. 

 

Het was een bijzonder moment om deze bewindslieden die de gemeentelijke praktijk zo goed 

kennen, nu in een andere positie te zien. 

 

Ouderenzorg als prioriteit 

De minister noemde als gezamenlijke opgaven voor de ouderenzorg: ouderen langer thuis te laten 

wonen met goede ondersteuning, het maken van een kwaliteitsslag in de verpleeghuiszorg en de 

aanpak van het eenzaamheidsprobleem onder ouderen. Daaraan wil de minister met de VNG en 

alle betrokken stakeholders werken. VNG benadrukte het belang van het ontschotten van 

verpleeghuiszorg in instellingen en thuis, mede omdat het grootste deel van de kwetsbare ouderen 

zelfstandig thuis woont. 

 

Opgaven rondom de GGZ 

De staatsecretaris gaf aan dat rondom de GGZ veel opgaven liggen die allemaal samen met 

gemeenten opgepakt moeten worden en waarvoor hij graag met een gezamenlijke agenda wilde 

komen. Per onderwerp werden kort enkele vraagstukken benoemd: 

 

• Toegang van personen met GGZ problematiek tot Wlz: Er is geen geld gereserveerd in het 

regeerakkoord. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de budgettaire consequenties. 

• Invoering objectief verdeelmodel beschermd wonen en adviezen commissie Dannenberg: 

Vraag is hoe we dit verder op gaan invoeren. Gemeenten hebben verzocht om het 

verdeelmodel op te schorten. De adviezen van commissie Dannenberg bepalen de 

inhoudelijke beweging die gemaakt moet gaan worden.  

• Invoering wet verplichte GGZ: VWS koerst op invoering van de WVGGZ op 1 januari 2019.  

VNG heeft gewaarschuwd voor de risico’s als niet voldoende tijd wordt genomen voor de 

implementatie. Wijziging van techniek en systemen vraagt veel.  

• Ambulantisering GGZ: Ook dit vraagstuk zal zeker (met gemeenten) opgepakt worden 

• Gemeenten worden uitgenodigd deel te nemen aan het preventieakkoord dat het rijk wil 

sluiten met alle betrokken partijen. Dit preventie-akkoord blijft niet beperkt tot overgewicht 

en roken, maar zal breed ingestoken worden. 

 

In het BO van 6 december met staatssecretaris Blokhuis worden deze onderwerpen nader 

besproken 
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‘Abonnementstarief’ Wmo en de waarschuwing voor verkeerd werkende prikkel 

De VNG heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verkeerde prikkel die uit zal gaan van het 

‘abonnementstarief’. Voor de eigen bijdragen van chronisch zieken en gehandicapten bieden veel 

gemeenten al maatwerk.  

Als gevolg van het lage abonnementstarief, is de verwachting dat ook mensen met een hoger 

inkomen, die hun voorzieningen tot nu toe zelf bekostigden, een beroep zullen gaan doen op de 

Wmo  omdat dit financieel aantrekkelijk wordt. De VNG vroeg de minister om gemeenten 

instrumenten in handen te geven waarmee zij kunnen voorkomen dat schaarse Wmo middelen 

moeten worden ingezet voor burgers die dat zelf kunnen regelen. 

 

Overige aandachtspunten 

De minister wil op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling een landelijk programma 

maken dat aanvullend moet zijn op wat er lokaal al gebeurt. Hij kondigde aan dat de Transitie 

Autoriteit Jeugd (TAJ) een vervolg krijgt in 2018. 

 

Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding versus subsidiering in het sociaal domein gaf de 

minister aan samen met gemeenten de ruimte te willen verkennen in de regelgeving die er nu is. 

 

BO’s op nieuwe leest geschoeid 

De VNG en het ministerie van VWS hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop de 

BO’s de komende jaren zullen worden ingericht op basis van gelijkwaardigheid. Het voorzitterschap 

zal wisselen tussen de minister en de voorzitter van de VNG-delegatie. De BO’s zullen afwisselend 

bij VWS en de VNG plaatsvinden. Er komt meer aandacht voor het proces en de voorbereiding. Er 

wordt een jaarplanning voor de BO’s gemaakt en deze zullen qua onderwerpen zoveel mogelijk 

breed zijn. 

 

De minister uitte de wens dat de BO’s niet alleen over geld zouden moeten gaan maar over de 

opgaven en de inhoud. De reactie van de VNG daarop was dat dit ook onze wens is, maar dat het 

juist daarom van belang is om op het financiële vlak een duidelijke stap te zetten. 

 

Aandacht voor de financiële tekorten op de jeugdhulp bij een aantal gemeenten 

De VNG heeft aandacht gevraagd voor de grote financiële tekorten die een aantal gemeenten heeft 

op de Jeugdwet. Die tekorten zijn zo groot dat die gemeenten daardoor niet kunnen investeren in 

de transformatie (de beweging naar de voorkant, algemene voorzieningen en lichtere 

ondersteuning dicht bij huis). VWS erkende de zorg van deze gemeenten, maar stelt daar 

tegenover dat uit macro cijfers blijkt dat het overschot op de Wmo groter is dan het tekort op de 

Jeugdwet.  

 

De minister wil serieus naar de tekorten van deze gemeenten kijken, maar hij gaf wel aan dat 

gemeenten zelf voor een goede onderbouwing van hun tekorten zullen moeten zorgdragen. 

Afgesproken werd dat de VNG en VWS ambtelijk de komende maand wekelijks bij elkaar komen 

om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de financiële tekorten.  
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In dit verband liet de minister weten dat hij het betreurde dat de knelpunten in de jeugdhulp niet 

duidelijk als thema benoemd zijn in het interbestuurlijk programma dat VNG, IPO, Waterschappen 

en het Rijk momenteel voorbereiden. Afgesproken is dat VWS en VNG zich beiden zullen inzetten 

om de opgaven in de zorg serieus in het interbestuurlijk programma te agenderen. 

 

Voor het eind van het jaar wordt nog een (informeel) BO gepland waarin de besluiten over de 

financiële kwesties worden voorbereid. Op het overhedenoverleg dat eind januari 2018 zal worden 

gepland kunnen VNG en VWS deze besluiten dan aftikken. 

 

Samengevat 

Het kennismakingsoverleg vond plaats in een constructieve sfeer, waarbij de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten voor de uitdagingen binnen het sociale domein zijn 

verkend met als doel om tot een inhoudelijke agenda te komen voor de komende jaren. De minister 

heeft erkend dat er in een aantal gemeenten financiële knelpunten zijn in vooral de jeugdhulp. De 

bereidheid is er om op korte termijn samen met gemeenten inzichtelijk te maken waar dit door komt 

en om naar oplossingen te zoeken.  

 

 

 

 


