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Voorstel Geschillencommissie Sociaal Domein

Samenvatting
De VNG doet een voorstel voor het instellen van een Geschillencommissie Sociaal Domein voor de
BALV van 30 november. In de bijlage bij deze ledenbrief vindt u de opzet van de
geschillencommissie en een concept van het reglement van de geschillencommissie. Aan de BALV
worden de volgende vragen voorgelegd:
1. Stemt u in met het instellen van een Geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari 2019
conform de bijgevoegde opzet?
2. Stemt u in met het voorleggen aan de Geschillencommissie Sociaal Domein van geschillen op
het gebied van inkoop en woonplaatsbeginsel jeugd?
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Geacht college en gemeenteraad,
In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen
tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. Het betreft geschillen op het
terrein van de jeugdhulp, en ook op het terrein van de maatschappelijke opvang. (Te) vaak komen
de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing, of moet een dure en tijdrovende gang
naar de rechter worden gemaakt.
Bij de vaststelling van Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom tussen rijk, gemeenten, branches
en cliëntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze
geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches gespecialiseerde Jeugdzorg
(BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).
Een geschillencommissie is nuttig wanneer gemeenten onderling of gemeenten en aanbieders er
niet met elkaar uitkomen en bemiddeling geen soelaas heeft geboden. De voordelen van een
geschillencommissie zijn:
•
Laagdrempelige voorziening
•
Snelle behandeling
•
Deskundige en onafhankelijke behandeling
•
Lage kosten voor partijen
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De geschillencommissie zal zich in eerste instantie richten op een tweetal type geschillen:
1. Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het
woonplaatsbeginsel (Jeugd). Aanbieders zijn hier vooral belanghebbende in, en in een beperkt
aantal gevallen partij.
2. Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkoopproces.
De werkingssfeer en reikwijdte van de geschillencommissie wordt in een reglement vastgelegd. Het
reglement wordt vastgesteld door de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, na consultatie van de
BGZJ. De geschillencommissie bepaalt aan de hand van het reglement of een geschil in
behandeling wordt genomen of niet. Het reglement wordt zodanig geformuleerd dat ook aanpalende
geschillen kunnen worden behandeld binnen de in de komende periode te bepalen scope, waarbij
de hierboven genoemde punten als uitgangspunt dienen. De werkingssfeer en reikwijdte kan in de
loop der tijd worden verbreed (bijvoorbeeld naar andere geschillen in het sociaal domein).
Uitzondering is de landelijke toegankelijkheid beschermd wonen, waar de VNG al een eigen
commissie voor heeft opgezet welke zich uitsluitend op dit onderwerp richt.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr. J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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