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Samenvatting
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) in november 2016 hebben de leden
een plan vastgesteld over de toekomst van een aantal landelijke voorzieningen in het sociaal
domein. Die voorzieningen zijn tijdelijk door de VNG bekostigd vanuit het Gemeentefonds. Besloten
is dat de VNG haar activiteiten op dat gebied met ingang van 2018 zal beëindigen. Op 7 april 2017
hebben wij u in een ledenbrief gevraagd om voor 1 juni een overeenkomst aan te gaan met De
Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (vertrouwenswerk Jeugd). Tot
op dit moment hebben nog maar 29 gemeenten dit gedaan. Als uw gemeente nog geen
overeenkomst heeft getekend, vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen.
In deze ledenbrief gaan we in op de omgang met de overige instellingen/taken die in 2017 nog
vanuit de VNG zijn gecontracteerd en bekostigd, maar waarvoor in 2018 een andere aanpak gaat
gelden.
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Geacht college en gemeenteraad,
Sinds 2015 bekostigt de VNG een tiental landelijk opererende instellingen in het sociaal domein die
bij de recente decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn gaan vallen. Dat
gebeurt via een uitname uit het gemeentefonds. Besloten is dat de VNG dit slechts tijdelijk zou
doen. Nu er met ingang van 2018 een alternatief voor de financieringswijze moet komen, is tijdens
de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) in november 2016 een plan vastgesteld voor
het borgen van de continuïteit van deze taken/voorzieningen. Hieronder geven wij per instelling de
huidige stand van zaken weer.
Kindertelefoon, Luisterend Oor, Vertrouwenswerk Jeugd
Deze drie instellingen bundelden de krachten en hebben de gemeenten een gezamenlijk aanbod
gedaan, conform de afspraken die daarover op de BALV in november 2016 zijn gemaakt. In de
ledenbrief van 7 april 2017 heeft de VNG de gemeenten opgeroepen vóór 1 juni een overeenkomst
aan te gaan met deze drie instellingen. Het is noodzakelijk dat alle gemeenten aan deze constructie
meedoen. Medio mei hadden de organisaties nog slechts van 29 gemeenten getekende contracten
ontvangen. Als uw gemeente nog geen overeenkomst heeft getekend, vragen wij u met klem dit zo
snel mogelijk te doen. Meer informatie kunt u vinden op https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaaldomein/nieuws/kindertelefoon-sensoor-en-akj-va-2018-veelgestelde-vragen
Doventolkvoorzieningen
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de regeling
Doventolk, namelijk in het leefdomein en in het werkdomein. De VNG heeft de afgelopen jaren de
uitvoering daarvan georganiseerd door het contracteren en financieren van aanbieders. Gemeenten
hebben geen verantwoordelijkheid voor de doventolkregeling in het onderwijs.
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De gebruikers van de tolkvoorzieningen (onderwijs, werk en leefdomein) hebben de afgelopen jaren
aangedrongen op samenvoeging van de verschillende tolkregelingen en een centrale, landelijke
uitvoering bepleit. Het Kabinet geeft gehoor aan die wens en heeft besloten de verschillende
regelingen (en de uitvoering daarvan) samen te voegen tot één landelijke regeling. Dat betekent dat
de tolkvoorziening per 1 januari geen taak van gemeenten meer is. Omdat het opzetten van een
centrale regeling en de besluitvorming daarover enige tijd in beslag neemt, is de VNG met het Rijk
in overleg over een overgangsregeling voor 2018 (waarin de huidige tolkregeling van kracht blijft en
ook in 2018 landelijk wordt uitgevoerd door www.tolkcontact.nl). Vanaf 2019 zal de nieuwe
landelijke regeling in werking treden.
Landelijk telefoonnummer voor Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (Veilig Thuis)
Gemeenten hebben de plicht ervoor te zorgen dat de Veilig Thuisorganisaties 24 uur per dag
kosteloos telefonisch bereikbaar zijn voor inwoners en professionals. Omdat in 2015 de Veilig
Thuisorganisaties nog in de opbouwfase verkeerden, heeft de VNG de noodzakelijke contracten
gesloten met aanbieders en de financiering verzorgd via een uitname uit het Gemeentefonds. De
organisaties hebben zich verenigd in het netwerk Veilig Thuis, dat bereid en in staat is zorg te gaan
dragen voor het beheer van het landelijk telefoonnummer. Omdat de VNG vanaf 2018 geen geld
meer uit het gemeentefonds kan ontvangen, zijn we in overleg met de centrumgemeente Den Haag
of die gemeente bereid is (via een decentralisatie-uitkering) de kassiersfunctie van de VNG over te
nemen.
Stichting Adoptievoorzieningen
Deze stichting biedt opvoeringsondersteuning aan adoptieouders met jonge kinderen. Dit is geen
wettelijke taak voor gemeenten, maar sluit aan op de taak die de stichting heeft om kandidaatadoptieouders voorlichting te geven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal met ingang van
2018 de financiering van de opvoedingsondersteuning aan adoptieouders van de gemeenten
overnemen.
Hulp en opvang aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys
Twee instellingen in Nederland leveren zeer specialistische zorg aan slachtoffers van
eergerelateerd geweld en loverboys. Het zijn Fier Fryslân (Leeuwarden) en Kompaan en De Bocht
(Tilburg). Deze groep cliënten heeft doorgaans te maken met een groot risico voor de eigen
veiligheid. Omdat de veiligheid en daarmee ook de privacy van de slachtoffers volledig moet zijn
gewaarborgd, is de bekostiging van deze zorg een belangrijk punt van aandacht. De noodzakelijke
anonimiteit verdraagt zich slecht met het sturen van rekeningen naar individuele gemeenten.
Daarom is in 2015 gekozen voor de bekostiging door de VNG via een uitname uit het
Gemeentefonds. Nu die werkwijze in 2018 niet meer mogelijk is maar de anonimiteit van de
slachtoffers gewaarborgd moet blijven, zal de bekostigingssystematiek op vergelijkbare wijze
moeten worden voortgezet. Daarover zijn wij op dit moment in overleg met de fondsbeheerder en
de gemeenten Leeuwarden en Tilburg, de plaatsen waar genoemde instellingen zijn gevestigd.
Meeneembare voorzieningen
Meeneembare voorzieningen zijn hulpmiddelen die gemeenten aan mensen met een
arbeidsbeperking moeten aanbieden als die nodig zijn om aan het werk te komen of te blijven. Het
kan bijvoorbeeld gaan om speciale werkstoelen, orthopedisch schoeisel en voorzieningen voor
slechtzienden. Vanaf 2015 heeft de VNG het UWV bereid gevonden deze regeling uit te voeren, op
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basis van een uitname uit het Gemeentefonds. De activiteiten van het UWV op dit gebied stoppen
in 2018.
Gelet op het minimale beroep dat in de afgelopen jaren op de regeling is gedaan, is het niet
doelmatig als alle gemeenten expertise op dit gebied ontwikkelen. IN de loop van dit jaar zal de
VNG een beknopte handreiking over dit onderwerp publiceren. Wij adviseren u om binnen uw
organisatie tijdig een aanvraag- en toekenningsproces te organiseren om te voorkomen dat vanaf
2018 burgers nergens met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen.
Landelijke coördinatiefunctie sociaal domein
Het team Landelijke coördinatie sociaal domein beheert sinds 2015 de landelijke raamcontracten
die de VNG heeft gesloten op grond van de Jeugdwet en de Wmo. De werkzaamheden worden tot
en met 2017 bekostigd uit het Gemeentefonds. Op de algemene ledenvergadering in juni wordt het
voorstel gedaan de functie te continueren, en de gemeentefondsbekostiging te vervangen door het
nieuwe Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
Overige taken/activiteiten
In de jaren 2015 en 2016 is nog een aantal andere activiteiten in het sociaal domein bekostigd via
een uitname uit het Gemeentefonds, te weten Stichting Opvoeden.nl, Landelijk Knooppunt
Huwelijksdwang en Achterlating, Expertisecentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Handhaving
en Naleving. Vanaf 2017 geldt voor deze activiteiten al een ander financieringssysteem, zij
ontvangen nu een subsidie van ministeries van VWS resp. SZW.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen Directeur
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