BIJLAGE BIJ LEDENBRIEF “UITVOERING MOTIES ALV 5 JUNI 2019, UITGEZONDERD
TWEE MOTIES INZAKE HET KLIMAATAKKOORD” VAN 1 NOVEMBER 2019
1. Motie “Daken voor zonne-energie” (Veldhoven)

Motie
-

-

-

Zoveel mogelijk dakoppervlak en eventueel gevels benutten voor de plaatsing van
zonnepanelen om zo het ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de groene
ruimte te beperken
Oproep aan VNG-bestuur om bij de Minister van EZK te vragen om de opvolger van de
salderingsregeling zo vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt om voor zonnepanelen
geschikte dakoppervlakken maximaal te benutten en hierover op zo kort mogelijke termijn
duidelijkheid te bieden
Op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te bieden over de zonneladder (motie Dik-Faber)
zodat er bij het opstellen van de RES (regionale energiestrategieën) rekening mee kan
worden gehouden.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
Dit onderwerp valt binnen het programma Energie en de inzet sectortafel Elektriciteit en Regionale
Energiestrategieën.
De strekking van de motie op het punt van de salderingsregeling komt overeen met hetgeen is
afgesproken in het, nog te tekenen, Klimaatakkoord zoals gepresenteerd op 28 juni. Hierin wordt
duidelijkheid geboden over de beleidsvoornemens voor de opvolging van de salderingsregeling.
Invulling van de motie Dik-Faber wordt door het Ministerie van EZK vormgegeven. Dit gebeurt in
nauw overleg met de VNG en andere betrokken partijen.

Uitvoering motie
Met de afspraken in het Klimaatakkoord en de betrokkenheid van de VNG bij de invulling van de
motie Dik-Faber is een zorgvuldig proces geborgd om tijdig de in de motie gevraagde duidelijkheid
te krijgen.
Wij stellen voor om de motie af te doen.

Verantwoordelijke VNG-commissie(s):
Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

2. Motie “Verhuurdersheffing” (Barneveld c.s.)

Motie
Oproep aan de VNG op om bij BZK aan te dringen op inzet van een aanzienlijk deel van de
opbrengsten uit de verhuurderheffing ten gunste van investeringen in nieuwbouw, onderhoud en
verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
De fiscale lasten van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven zijn sinds 2013 fors
gestegen. Daardoor is de investeringscapaciteit in de sociale huursector veel te klein, gezien de
opgaven. Slechts een klein deel van de inkomsten uit de verhuurderheffing worden door het Rijk
opnieuw ingezet voor de sector.
Een van de topprioriteiten in de VNG-inzet woonbeleid (april 2019) is “Woningcorporaties hebben
voldoende investeringscapaciteit”. De VNG vindt dat de totale lastendruk op de corporaties omlaag
moet. Teveel corporaties hebben een grotere opgave dan de investeringscapaciteit toelaat. Er is
een fundamentele discussie over de verhuurderheffing nodig. Die kan in twee richtingen uitpakken:
het verlagen of afschaffen van de verhuurderheffing of – zoals de motie beoogt - het opnieuw
inzetten van de opbrengsten ten gunste van investeringen in de sociale huursector.
Op 12 juni 2019 heeft Laurens Ivens de motie onder de aandacht gebracht van de deelnemers aan
het Breed beraad wonen. Dit is een bestuurlijk overleg van de minister van BZK met de
medeoverheden en de partijen die de Nationale Woonagenda hebben ondertekend (waaronder
Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, NVB, NVM, Vereniging Eigen Huis, Woonbond). Alle partijen
benadrukten de negatieve effecten van de verhuurdersheffing. Niet alleen vanwege de beperking
van de investeringsmogelijkheden voor de corporaties, maar ook voor de particuliere verhuur en
voor de bouw.
De afspraken in het Regeerakkoord maken echter dat de minister nog geen actie kan ondernemen.
Wel wijst de minister op het lopende onderzoek naar de investeringscapaciteit van corporaties
versus de opgaven waar corporaties voor staan. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind
2019 verwacht.

Uitvoering motie
Met het onder de aandacht brengen van de motie, onder meer in het Breed beraad wonen, heeft de
VNG zich ingespannen om het vraagstuk over het voetlicht te brengen. Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek eind 2019 moet blijken welke verbeteringen kunnen worden aangebracht.
De VNG blijft zich inzetten op dit vraagstuk.
Wij stellen voor de motie af te doen.
Verantwoordelijke VNG-commissie(s):
Commissie

3. Motie “Politiesterkte op orde” (Utrechtse Heuvelrug)

Motie
Oproep aan de VNG om het gesprek aan te gaan met de minister van Justitie en Veiligheid over
een levensloopbestendig personeelsbeleid met een structureel budget om sterkte op orde te
houden. Dat vergt waarborgen voor een continue instroom en opleiding van nieuwe medewerkers,
toezien op continuering van professionaliteit en kennis binnen de politie.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
De oproep van de motie was een steun in de rug voor het door de VNG (en Regioburgemeesters)
gevoerde beleid. In het Landelijk Overleg Veiligheid (LOVP wordt uitvoering gegeven aan het
kwantitatief en kwalitatief op orde brengen van de politieorganisatie. Dit als uitvloeisel van
afspraken over capaciteit en de manier van organiseren binnen de politie uit het Regeerakkoord en
de evaluatie uit de Politiewet. Ook bij rondetafelgesprekken en input bij de evaluatie Politiewet
hebben de VNG en Regioburgemeesters bij de minister aandacht gevraagd voor een
levensloopbestendig personeelsbeleid bij de politie.
Het vraagstuk van toekomstbestendige politie heeft geleid tot een aantal voorstellen die zijn
besproken in het LOVP: de beslisnotitie uitwerking Regeerakkoord, de ontwikkelagenda
Gebiedsgebonden Politiezorg en de ontwikkelagenda Opsporing. De ontwikkeling van de
toekomstbestendige politie maakt ook onderdeel uit van de Landelijke veiligheidsagenda politie met
prioriteiten voor de komende jaren.
Afspraken over budgetten, vergroting van inzetbare capaciteit, opleiding nieuwe medewerkers,
onderwijs en kennisdeling via o.a. Politieacademie zijn gemaakt. De druk op wijkagenten is
meegenomen in de maatregelen versterking gebiedsgebonden politiezorg.
Werving-selectie, functieopbouw en persoonlijke ontwikkeling wordt in voorzien door de afgesloten
CAO.
Samen met Regioburgemeester blijven wij toezien op verdere uitvoering. Zo ligt de uitvoering van
de Ontwikkelagenda Opsporing nu bij het LOVP. De Regioburgemeesters (i.s.m. VNG) informeren
burgemeesters in de regio over de voortgang in het LOVP.

Uitvoering motie
Gezien de gepleegde inzet en de nog voorziene acties stellen wij voor om deze motie af te doen.

Verantwoordelijke VNG-commissie(s):
Commissie Bestuur en Veiligheid

4. Motie “Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor
gemeenten” (Almere)

Oproep motie
- Zich te blijven inzetten voor een betaalbaar en uitvoerbaar inburgeringsstelsel voor gemeenten
- Er bij het Rijk op aan te blijven dringen om in gezamenlijk opdrachtgeverschap een financieel
onderzoek te laten uitvoeren, waarbij het Rijk zich ook committeert aan de uitkomsten.
- Ervoor te zorgen dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt om samen met de gemeenten de
gesignaleerde knelpunten – ten aanzien van financiën, sturingsmogelijkheden, (ICT)systemen,
privacy en verantwoording – aan te pakken en op te lossen, anders wordt de regiefunctie voor
gemeenten onuitvoerbaar.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
In alle bestuurlijke overleggen na de ALV heeft de VNG (net als voor de ALV) aangegeven dat een
nieuw uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel alleen mogelijk is als gemeenten hiervoor de
juiste randvoorwaarden mee krijgen. Zonder de juiste randvoorwaarden gaat de VNG niet akkoord
met nieuwe taken.
Nadat op 22 mei het BO met de minister van SZW door de VNG is afgebroken, heeft de VNG op 27
juni een afspraak gemaakt met de minister over een onderzoek naar de financiële gevolgen van de
nieuwe wet. Onderdeel hiervan was veldwerk bij gemeenten (onder gezamenlijk
opdrachtgeverschap van het ministerie van SZW en de VNG) en een analyse van het CPB. Beide
trajecten zijn inmiddels afgerond. Het veldwerk geeft een goed beeld van wat er in de praktijk nodig
is om de doelstellingen van de nieuwe wet te behalen en geldt daarmee voor gemeenten als
uitgangspunt.
Wat betreft de (inhoudelijke) knelpunten heeft de VNG op 16 september een reactie gestuurd op de
consultatie Wet Inburgering waarin is aan gegeven dat de wet i.v.m. de gesignaleerde knelpunten
op deze manier niet uitvoerbaar is.
Op 15 oktober is er bestuurlijk overleg over het nieuwe stelsel. De lijn blijft dat de VNG zonder de
juiste randvoorwaarden niet akkoord kan gaan met de nieuwe wet.

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
De motie vormt een ondersteuning van de eerder ingezette lijn (juiste randvoorwaarden en
financiën). De bestuurlijke gesprekken hierover lopen nog en zullen naar verwachting dit najaar tot
een conclusie moeten leiden. Wij stellen voor om deze motie aan te houden.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

5. Motie “Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling” (Stein)

Oproep motie
1. In overleg te gaan met de Minister van VWS om structureel voldoende middelen beschikbaar te
stellen voor alle taken en werkzaamheden van Veilig Thuis.
2. Bij de minister tevens aandacht te vragen voor de (financiële) consequenties die de toename van
taken en werkzaamheden van Veilig Thuis hebben voor het lokale veld.
Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
Op verschillende manieren uiten gemeenten hun zorgen over financiële tekorten om hun taken in
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te kunnen voeren. Begin juli 2019 stond
op het directeurenoverleg Veilig Thuis de stijging in het aantal meldingen en adviezen bij Veilig
Thuis, en een inventarisatie die VNG hier naar deed, op de agenda. Uitkomst van dit overleg: VWS,
JenV, VNG en LNVT zijn bereid gezamenlijk op te trekken om mogelijke oplossingen te formuleren.
Ook is uitgesproken dat er behoefte is aan duiding van de cijfers die de VNG verzamelde. Om tot
deze analyse te komen is de werkgroep ‘Analyse volumegroei Meldingen en adviezen VT’ gevormd
met afgevaardigden vanuit de vier eerdergenoemde organisaties. Hierbij bestaat de gemeentelijke
delegatie uit medewerkers van de VNG en beleidsmedewerkers uit verschillende gemeenten.
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de werkgroep op 11 september jongsteleden heeft
de VNG een onderzoeksopzet opgesteld. De opzet is inmiddels verder aangescherpt naar
aanleiding van input vanuit gemeenten en de andere partners. Deze onderzoeksopzet wordt ook
nog besproken in het directeurenoverleg Veilig Thuis (VNG, VWS, JenV, & LNVT). Na vaststelling
van de onderzoeksopzet, moet de analyse zo snel mogelijk van start gaan. Voornemen is dat eind
dit jaar de onderzoek rapportage wordt aangeleverd. Op basis van deze rapportage gaan VWS,
JenV, VNG en LNVT aan de slag met het formuleren van vervolgacties, inclusief mogelijke
oplossingen voor de korte en langere termijn.
Tot slot hebben we als VNG richting VWS aangegeven dat er diverse landelijke en regionale
voorzieningen zijn die middels de DUVO gefinancierd (moeten) worden waarvoor tekorten zijn
(voorzien). Dus niet alleen de VT organisaties, maar ook het landelijk CSG. We hebben daarom bij
VWS aangeven dat we als VNG graag – op bestuurlijk niveau- ook over deze financiële problemen
in gesprek willen.
Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
De VNG is in gesprek gegaan met het ministerie van VWS over de financiële tekorten Veilig Thuis.
Er is een onderzoek in gang gezet op basis waarvan met de betrokken partijen vervolg acties
worden geformuleerd. De commissie ZJO is bestuurlijk betrokken bij de verdere afhandeling,
waarvan wij de gemeenten via de reguliere kanalen zullen informeren.
Gelet op het lopende onderzoek stellen wij u voor deze motie aan te houden.
Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Zorg, Jeugd, Onderwijs

6. Motie “Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen”
(De Fryske Marren, Terschelling)

Oproep motie
Bij de rijksoverheid aan te dringen op een volledige compensatie van de extra kosten, die een
gevolg zijn van de gewijzigde wetgeving op het terrein van WMO-voorzieningen.
Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
Dit standpunt is altijd de VNG inzet geweest tijdens Bestuurlijke overleggen over het
abonnementstarief. De landelijke besluitvorming is anders geweest.
De VNG volgt nauwgezet de eerste resultaten van de monitoring van de effecten. Zodra deze
aanleiding geven om hierover opnieuw de discussie te starten zal dit gedaan worden tijdens een
bestuurlijk overleg. Los hiervan wil de commissie ZJO begin 2020 opnieuw actief de lobby omtrent
het abonnementstarief oppakken.

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
Onderwerp is belegd bij commissie ZJO die de ontwikkelingen op de voet volgt en
het onderwerp geregeld aan de orde stelt tijdens Bestuurlijke Overleggen. Naar verwachting zal
tijdens het Bestuurlijk Overleg van november de uitkomsten van de eerste monitor op de agenda
staan: afhankelijk van die uitkomsten kan dan het gesprek worden gevoerd over maatregelen om
ongewenste effecten van de invoering tegen te gaan (waaronder eventuele aanvullende
compensatie). De commissie voorziet in ieder geval begin 2020 hernieuwde lobby activiteiten op dit
onderwerp.
Wij stellen voor deze motie aan te houden.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs.

7. Motie “Raadsledenvergoeding” (Oudewater en Dordrecht)

Motie
Per 2018 krijgen raadsleden met minder dan 24.000 inwoners een verhoging van de vergoeding ter
hoogte van die van raadsleden van gemeenten tussen 24.001 en 40.000 inwoners. De dekking van
deze vergoeding is door de minister van BZK vanaf 2019 gevonden in het geldende macrobudget
van het gemeentefonds. En wel door feitelijk teveel betaalde APPA-gelden aan gemeenten
(ontstaan door versobering in de voorgaande jaren) te herverdelen aan gemeenten op een
zodanige wijze, dat deze de verhoging van raadsledenvergoedingen kunnen dekken. Deze
herverdeling pakt niet voor elke gemeente gunstig uit. Er zijn tekorten. Dit is voor indienende
gemeenten een van de redenen om de wijze van dekking van de verhoging van de
raadsledenvergoeding nogmaals onder de aandacht te brengen. De indieners scharen zich achter
het inhoudelijke beleid (verhoging van de raadsledenvergoeding.
Indieners roepen het VNG bestuur op om nogmaals bij kabinet en parlement erop aan te dringen,
het gemeentefonds aan te vullen met het bedrag dat benodigd is om de verhogingen van de
raadsledenvergoeding te dekken, in plaats van deze te dekken op de nu uitgevoerde manier.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
De VNG heeft dit onderwerp geagendeerd op zowel ambtelijk als directieniveau bij het ministerie
van BZK. Er volgt nog een formele brief om dit onderwerp opnieuw te agenderen in het Bestuurlijk
overleg Financiële Verhoudingen (BOFv).

Uitvoering motie
De VNG blijft zich ook in de komende periode nadrukkelijk inzetten op dit onderwerp. Gezien de
reeds gepleegde inzet en de nog voorziene acties stellen wij voor om deze motie af te doen.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Commissie Raadsleden & Griffiers

8. Motie “Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP” (Groningen)

Oproep motie
In de motie wordt uitgesproken dat het lange termijnperspectief voor de gemeentelijke financiën
zwaar onder druk is komen te staan vanwege tegenvallende accresontwikkelingen, de
opschalingskorting en nieuwe taken, waar de discussies over financiële randvoorwaarden nog
niet zijn beslecht. Tevens dat een passend financieel arrangement van toepassing hoort te zijn op
alle (regie)taken die gemeenten al hebben en krijgen. De motie draagt het VNG-bestuur op om
alleen met het Rijk afspraken te maken over het overnemen van nieuwe taken of verzwaring van
taken naar gemeenten, indien objectief de goede inhoudelijke en financiële randvoorwaarden zijn
vastgesteld en door het Rijk worden geborgd. Dit door bij het herzien van de Code
Interbestuurlijke Verhoudingen met het kabinet af te spreken hoe artikel 2 van de FinanciëleVerhoudingswet (over taakwijziging gemeenten en financiële gevolgen daarvan) op een passende
manier wordt toegepast. Tevens om de opschalingskorting ter discussie te blijven stellen en de
groei van het gemeentefonds te laten meebewegen met de groei van de gemeentelijke kosten.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
Als uitgangspunt voor afspraken die gemaakt worden met het Rijk geldt altijd dat we willen dat de
randvoorwaarden goed geborgd zijn. De opstelling van de VNG-delegatie onder leiding van
wethouder Peter Heijkoop over inburgering is er een voorbeeld van dat dit niet altijd zo is. Aan de
andere kant hebben we bij de invoering van het abonnementstarief ook gezien dat uiteindelijk de
wetgever beslist.
Mede daarom blijven wij aandacht vragen voor bindende arbitrage bij conflicten. Dit zou zijn beslag
moeten krijgen in de actualisering Code Interbestuurlijke Verhoudingen. De actualisering,
opgenomen in het IBP, krijgt nadere invulling op basis van de inzichten van de Studiegroep
Financiële en Interbestuurlijke Verhoudingen. Deze studiegroep, die in het voorjaar van 2020 met
een rapport komt bestaat uit hoge rijksambtenaren en (oud-) bestuurders van gemeenten,
provincies en waterschappen. De VNG is betrokken bij het secretariaat, dat wordt gecoördineerd
door het ministerie van BZK.
In 2004 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze waarop artikel 2 Financiëleverhoudingswet (Fvw) wordt toegepast. Omdat er sinds 2010 verschillende uitnames hebben
plaatsgevonden die niet voldoen aan deze principes, heeft de VNG met BZK de afspraak gemaakt
dat in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van april 2020 nieuwe bestuurlijke afspraken
zullen worden gemaakt over de toepassing van art. 2 Fvw.
Nieuwe wetgeving met gevolgen voor gemeenten wordt altijd voorgelegd aan de Raad van State
voor advies, waarbij de Raad ook kijkt naar de uitvoerbaarheid. Daarnaast schrijft de Code
Interbestuurlijke Verhoudingen voor dat de impact op de decentrale overheden van de uitvoering
van nieuwe wetgeving wordt getoetst (artikel 6).

In het kader van gelijkwaardig partnerschap is er dit najaar ook een evaluatie gestart naar de
normeringssystematiek. De werking van de huidige systematiek zal getoetst worden aan criteria als
evenredigheid en stabiliteit. Daarnaast is er in het onderzoek ruimte om ook andere varianten te
onderzoeken. Voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van april 2020 zal de evaluatie
zijn afgerond.
Daarnaast is de VNG bezig om samen met de fondsbeheerders, mede naar aanleiding van moties
vanuit de Tweede Kamer, in kaart te brengen of er maatregelen zijn die al op korte termijn genomen
kunnen worden om de stabiliteit van de trap-op trap-af systematiek wezenlijk te verbeteren.
Hierover zal het VNG-bestuur op de BALV de laatste stand van zaken melden.
De (sterk) toenemende uitnamen uit het Gemeentefonds door de apparaatskorting (voorheen
opschalingskorting) blijven eveneens onze aandacht houden in onze lobby activiteiten.

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
Gelijkwaardig partnerschap was, is en zal een speerpunt blijven in onze contacten met het huidige
kabinet en alle volgende kabinetten.
Aan de strekking van de motie is tegemoetgekomen. Naar aanleiding van de ingezette acties en de
stand van zaken stellen wij voor om deze motie aan te houden.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Commissie Financiën.
Commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs.

9. Motie “Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten” (Breda)

Oproep motie
- Bij de ondertekening van het HLA-GGZ als voorwaarde vast te leggen dat onderstaande
onderzoeken / analyses gezamenlijk met het Rijk zullen worden uitgevoerd én beslecht, zodat dit in
samenhang met de financiële verdeling en doordecentralisatie van het budget Bescherm Wonen en
Maatschappelijke Opvang kan worden ingevoerd:
1. Met spoed het onderzoek naar de wachtlijstenproblematiek beschermd wonen uit te voeren,
zodat de financiële consequenties worden meegenomen in het macrobudget Beschermd Wonen,
Maatschappelijke Opvang en Begeleiding en de financiële doordecentralisatie daarvan,
2. Met spoed een noodzakelijke, scherpe analyse te maken van de financiële effecten van de
extramuralisering GGZ voor gemeenten en andere partners van het HLA-GGZ, inclusief de
verschuivende aantallen GGZ-cliënten en de verzwaring van de problematiek, waarbij de verlaagde
ambulantiseringsdoelstelling van 10% uit de Zvw nadrukkelijk wordt gevolgd.
- Gezamenlijke (Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten) monitoring van de noodzakelijke opbouw
van de ambulante infrastructuur op zowel inhoud als kosten. Deze uitkomsten in periodiek
bestuurlijk overleg in relatie brengen met de realiseerbaarheid van het HLA-GGZ.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
Op 20 juni heeft de VNG het HLA-GGZ getekend. Bij de ondertekening is melding gemaakt van
deze aangenomen motie. Met VWS wordt gewerkt aan de agenda over invulling van de punten
uit de motie, waarbij ter zake punt 1 de opdracht voor het onderzoek reeds gegund is.. VNG is
betrokken bij de selectie van het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren. Voor wat betreft de
andere twee punten zijn op onderdelen al deelonderzoeken gestart. Daarnaast worden naar
verwachting eind oktober afspraken gemaakt over de manier waarop de volledige motie en
onderzoeken in samenhang worden opgepakt en over de governance en projectstructuur die
daarbij horen. Naast de betrokken directies van VWS en de VNG sluiten ook zorgverzekeraars en
een afvaardiging van gemeenten aan.

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
Aan de strekking van de motie is uitvoering gegeven. Het eerste punt is inmiddels uitgevoerd, dit
onderzoek is gestart. Over punt twee en drie zijn we in overleg. Over de contouren van het vervolg
is overeenstemming.
Wij stellen voor om deze motie aan te houden.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs.

10. Motie “Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten”
(Assen, Leiden)

Oproep motie
• Zich hard te blijven maken voor stevige structurele bijdragen, waaronder een verhoging van het
macrobudget voor jeugdhulp;
• Zich ervoor in te spannen om bij de bestuurlijke weging van de uitkomsten van het
jeugdonderzoek naar kosten- en volumeontwikkelingen in 2018 en 2019, ook de structurele
doorwerking van de volumegroei in de 2015 tot 2017, voor zover niet te beïnvloeden door
gemeenten, met terugwerkende kracht te compenseren;
• Met het kabinet uit te werken hoe gemeenten zekerheid krijgen over 2022 als er nog geen
besluitvorming is door het nieuwe kabinet over de begroting 2022;
• In de gesprekken die VNG gaat voeren met het Rijk voor een effectiever, efficiënter en beter
Jeugdstelsel de sturingsmogelijkheden voor gemeenten te versterken, op bijv. externe verwijzers.

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG
De VNG heeft eerste gesprekken gevoerd met VWS over het afgesproken onderzoek met het rijk
naar de noodzaak van structurele middelen. Er zal een begeleidingscommissie worden opgezet die
de onderzoeksopzet formuleert, waarin vanuit het Rijk VWS, BZK en FIN aan deelnemen, en vanuit
gemeenten VNG en een aantal individuele gemeenten. Dit moet leiden tot een onderzoeksopzet
waarover in het najaar bestuurlijk besloten wordt. Vervolgens moet het onderzoek waarschijnlijk
worden aanbesteed, en start het feitelijke onderzoek in het voorjaar van 2020, zodat het in het
najaar van 2020, zoals afgesproken, gereed is.
De VNG heeft in deze gesprekken ook al aangegeven enige zorg te hebben over het jaar 2022,
omdat als er in maart 2021 verkiezingen zijn het niet zeker is dat een nieuw kabinet het
begrotingsjaar 2022 al kan beïnvloeden. VWS heeft deze zorg gehoord, en dit thema zal de VNG
agenderen in de bestuurlijke overleggen dit najaar waarin ook de onderzoeksopzet zal worden
besproken.
Daarnaast heeft het VNG-bestuur een expertiseteam ingesteld dat nadenkt over de reikwijdte van
de jeugdhulp. De uitkomst van dit onderzoek is de basis voor gesprekken in VNG-verband en met
het Rijk hoe we meer sturing kunnen geven aan de volumeontwikkelingen in de jeugdhulp.

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen?
Aan de strekking van de motie is tegemoetgekomen. In afwachting van de uitkomsten van het
gezamenlijke onderzoek stelen wij voor deze motie aan te houden.

Verantwoordelijke VNG commissie(s):
Commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs.

