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Verantwoording moties sociaal domein, inclusief voorstellen
ten behoeve van een Fonds tekortgemeenten
Samenvatting
In de ALV van 14 juni 2017 zijn moties aan genomen over de tekorten in het sociaal domein en over
de financiering van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG). Hierbij informeren
wij u over de uitvoering van de beide moties door het VNG bestuur (bijlage 1).
Als één van de uitwerkingen van de motie over de tekorten sociaal domein leggen wij voorstellen
aan u voor ten behoeve van de oprichting van een Fonds tekortgemeenten. De voorstellen
betreffen een uitname uit het gemeentefonds voor de voeding van het fonds (Rijk en gemeenten
dragen ieder € 100 miljoen bij), de criteria voor toekenning van gelden uit het fonds en de
governance van het fonds (bijlage 2).
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Geacht college en gemeenteraad,
In de ALV van 14 juni 2017 zijn twee moties ingediend op het sociaal domein, één over de tekorten
in het sociaal domein en één over de financiering van de BUIG. De ALV heeft deze moties
aangenomen. In bijlage 1 verantwoordt het bestuur zich over de uitvoering van deze moties met
een uiteenzetting van de acties en resultaten in het afgelopen jaar.
Aan de motie tekorten sociaal domein is uitvoering gegeven met de oprichting van twee fondsen:
- een Transformatiefonds jeugd van € 108 miljoen
- een Fonds tekortgemeenten van € 200 miljoen
- onderzoek naar feitelijke uitgaven Jeugd.
Aan de motie BUIG is uitvoering gegeven in de procesafspraak met het kabinet om de Raad voor
het Openbaar Bestuur (ROB) nader onderzoek naar de BUIG te laten doen.
Ad. Motie tekorten sociaal domein
a. Transformatiefonds jeugd
Er is een Transformatiefonds jeugd van € 108 miljoen voor de periode 2018-2020. Dit is bestemd
voor regionale transformatieplannen op het gebied van jeugd in verbinding met aanpalende
domeinen (zoals 18- 18+ en verbinding met onderwijs).
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De criteria voor het Transformatiefonds worden in mei 2018 door het ministerie van VWS en VNG
uitgewerkt en daarna voorgelegd aan de VNG-subcommissie Jeugd, de VNG-commissie
Gezondheid en Welzijn en het VNG-bestuur. Wij streven er naar de criteria voor het
Transformatiefonds voor de ALV van 27 juni a.s. af te ronden en aan de leden bekend te maken.
Het Transformatiefonds wordt niet in de ALV voorgelegd omdat de gemeentelijke bijdrage hiervoor
al eerder is gereserveerd. Aanvullend op de gemeentelijke bijdrage zijn in het regeerakkoord
middelen ter beschikking gesteld.
b. Fonds tekortgemeenten
In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is besloten om een Fonds tekortgemeenten
te creëren om gemeenten met grote tekorten op het terrein van jeugd en Wmo te compenseren.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 200 miljoen, waarvan €100 miljoen door het Rijk ter
beschikking wordt gesteld en € 100 miljoen uit het gemeentefonds afkomstig is. De uitname uit
gemeentefonds vergt instemming van de ALV van de VNG.
Bijgaand treft u voorstellen aan voor de voeding van het Fonds, de verdeling van gelden uit het
Fonds over gemeenten en de governance van het Fonds.
c. Onderzoek feitelijke uitgaven jeugd
Over de volume-indexatie van het jeugdbudget bestaat er een verschil van inzicht tussen Rijk en
VNG. Het Rijk keert in 2018 en 2019 geen volume-indexatie uit over de middelen Jeugd. Met het
IBP is wel afgesproken dat er in het kader van de overheveling naar de Algemene Uitkering een
onderzoek zal worden uitgevoerd om de feitelijke uitgaven Jeugd bij gemeenten te objectiveren.
Ad. Motie BUIG
De ROB zal nader onderzoek naar de BUIG verrichten. Daarbij spelen uiteenlopende vraagstukken,
waaronder de wijze waarop rekening wordt gehouden met de instroom van statushouders en de
spanning tussen de systematiek van de Rijksbegroting en die van de gemeentelijke begroting.
Het bestuur heeft ingezet op een zo breed mogelijk onderzoek door de ROB zonder beperkingen
vooraf. Dit onderzoek door de ROB bleek in de gesprekken met het Rijk het maximaal haalbare.
De problematiek van de tekorten op de BUIG houden wij daarmee op tafel. De ROB is zich bewust
van het belang van zijn advies. Het is op dit moment nog onzeker of dit rapport beschikbaar is voor
de ALV van 27 juni a.s.

Vragen aan de ledenvergadering:
1. Kennis te nemen van de verantwoording door het VNG bestuur over de uitvoering van de
moties tekorten sociaal domein en BUIG van de ALV van 14 juni 2017 (bijlage 1.)
2. In te stemmen met de voorstellen ten behoeve van het Fonds tekortgemeenten (bijlage 2.)
Deze voorstellen betreffen:
- oprichting van een fonds voor gemeenten met significante tekorten
- instelling van een onafhankelijke commissie die de aanvragen toetst
- de eenmalige uitname van € 100 miljoen uit de algemene uitkering in het gemeentefonds
voor de voeding van het Fonds tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100 miljoen bij).
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Bijlagen:
1. verantwoording moties tekorten sociaal domein/BUIG
2. voorstel voor criteria en governance Fonds tekortgemeenten

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr J.H.C. van Zanen,
Voorzitter
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