
Financiële beheersbaarheid sociaal domein 
Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal 
domein is een opgave. Beleids- en inrichtingskeuzes 
vergen een nadere professionalisering van het financi-
eel beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot 
tekorten waardoor de dienstverlening aan inwoners 
onder druk komt te staan. Om gemeenten te onder-
steunen in deze opgave biedt de VNG expertadvies 
aan in de vorm van een visitatiecommissie. 

Doel visitatiecommissie
De visitaties hebben als doel om de financiële 
beheersbaarheid van het sociaal domein te verbete-
ren. Grip hebben betekent dat de gemeente ontwik-
kelingen goed kan voorspellen en niet achteraf verrast 
wordt. Gemeenten worden middels het onderzoek en 
advies van de visitatiecommissie in staat gesteld om 
zich verder te ontwikkelen in de beheersbaarheid van 
financiën in het sociaal domein. De visitaties zijn niet 
primair gericht op het terugdringen van eventuele 
tekorten, hoewel tekorten uiteraard wel een gevolg 
kunnen zijn van een gebrek aan grip. 

Deelname aan de visitaties
Een gemeente kan zich aanmelden voor een visitatie 

Visitatiecommissie 
financiële beheersbaarheid 

FACTSHEET

1
•Aanmelding gemeenten: bespreken
stappenplan visite en afspraken

2
•Cijfermatige analyse op basis van
beschikbare gegevens

3
•Voorbereiding en uitvraag: keuzes en
knelpunten inzichtelijk maken

4
•Analyse: analyse van de gemeentelijke
situatie door experts

5
•Oplevering adviesrapport: rapportage
over oorzaken en verbeteropties

6
•Visitatie: bestuurlijk gesprek over 
verbetermogelijkheden ahv rapport

7 
•Opvolging: acties op basis van
adviezen

8
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als het college hiermee akkoord is. Wanneer de 
gemeente zich aanmeldt voor de visitatiecommissie 
en geselecteerd wordt dan start de commissie met 
het analyseren van de lokale situatie. Die analyse 
resulteert in een adviesrapport, dat de commissie 
tijdens de visitatie op bestuurlijk niveau bespreekt. 
Daarnaast wordt in het proces aandacht besteed aan 
ambtelijke borging.

Wat verwachten we van u?
Bij deelname committeert u zich aan een voorberei-
dend gesprek, visitatiegesprek, het tijdig aanleveren 
van gegevens, samenwerking om gegevens en analy-
ses te duiden en te toetsen en een terugkoppeling 
over de opvolging van adviezen.

Wat levert deelnemen u op?
De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk 
en kunnen met een open en frisse blik vanuit hun 
inhoudelijk expertise vanzelfsprekendheden binnen 
de gemeente ter discussie stellen. Daarbij is het uit-
gangspunt dat de visitatiecommissie slechts advise-
rend kan optreden: uw gemeente blijft verantwoorde-
lijk voor de beheersbaarheid van de financiën. Uw 
gemeente ontvangt het adviesrapport, om bijvoor-
beeld de gemeenteraad te informeren. 

Rol gemeenten en VNG
Gemeenten spreken nadrukkelijke zorgen uit over de 

financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. 
Deze zorgen zijn ook in het interbestuurlijk pro-
gramma (IBP) geagendeerd. De VNG en BZK hebben 
naar aanleiding van deze uiting afgesproken om een 
visitatiecommissie op te richten. De visitatiecommissie 
heeft als primaire taak om gemeenten te ondersteu-
nen en maakt daarnaast landelijke trends inzichtelijk. 

Gegevensverwerking
In de uitvraag wordt u gevraagd om gegevens aan te 
leveren. Deze gegevens worden gebruikt voor het 
opstellen van het adviesrapport. De inzichten uit de 
afzonderlijke rapportages worden gebundeld, zodat 
zij kunnen leiden tot inzichten en verbeteringen op 
landelijk niveau. 

Praktische informatie
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Aanmelden 
kan via de website van de VNG. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. 

Indien het aantal aanvragen de capaciteit van de visi-
tatiecommissie overstijgt, wordt een prioritering 
gemaakt. Hierbij wordt o.a. gekeken naar geografi-
sche spreiding, actuele financiële positie en eventuele 
deelname aan eerdere onderzoeken en/of verbeter-
trajecten. 
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