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De voorwaardelijke instemming van de Algemene Ledenvergadering van de VNG met betrekking tot
het Interbestuurlijke Programma (IBP).
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Inleiding
In oktober 2017 is het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” door het kabinet gepresenteerd. Met
dit akkoord schetsen de landelijke coalitiepartijen de koers en agenda voor de huidige regeerperiode.
In de maanden oktober 2017 tot en met februari 2018 heeft het Rijk overleg gehad met de VNG, het
IPO en de UvW ter bespreking en uitwerking van het regeerakkoord. Dit heeft geresulteerd in het
Interbestuurlijk Programma (IBP) dat op 14 februari jongstleden is gepubliceerd.Het IBP geeft voor
diverse opgaven richting, zo ook ten aanzien van het sociaal domein. De belangrijkste uitkomsten van
het IBP ten aanzien van dit domein:








Er wordt een fonds gevormd voor gemeenten die worden geconfronteerd met een stapeling aan
tekorten in het sociaal domein. Dit fonds heeft in 2018 een omvang van 200 miljoen euro; 100
miljoen euro van het Rijk en 100 miljoen euro uit het gemeentefonds.
Het genoemde fonds dient ter overbrugging van de periode tot invoering van het nieuwe
verdeelmodel. Voor 2019 wordt bezien of aanvulling van het fonds nodig is.
In 2020 wordt de integratie-uitkering Sociaal Domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Er
wordt een onafhankelijke stuurgroep ingericht om te onderzoek op welke wijze deze overheveling
objectief en correct kan worden vormgegeven.
Er wordt door het Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en
systematiek van de BUIG.
Het Rijk stelt dat met vaststelling van het IBP de discussie over de financiële problematiek in het
sociaal domein tot het verleden behoort.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van woensdag 27 juni 2018 heeft het bestuur
van de VNG het IBP met een positief advies aan de ALV voorgelegd. Daarbij heeft zij aangegeven dat
zij de afgelopen periode met het Rijk heeft gesproken over de vier knelpunten in het sociaal domein: 1.
Stapeling tekorten, 2. Tekort BUIG, 3. Volumegroei uitgaven jeugd en 4. Open einde regelingen.
Motivatie voor het positief advies van het bestuur van de VNG:




Het meegroeien gemeentefonds met rijksuitgaven.
De hardere groei van het Gemeentefonds; van 2,55 naar 5,43 miljard euro (inmiddels naar
beneden bijgesteld met 431 miljoen euro).
Het resultaat op het vlak van het sociaal domein is volgens de VNG het maximaal haalbare.
Hoewel op de knelpunten in het sociaal domein slechts in beperkte mate aan de wensen van de
VNG is voldaan, weegt voor het bestuur zwaarder dat de brede koppeling in de
normeringssystematiek (“Samen trap op, trap af”) is zeker gesteld. Het bestuur acht het risico
reëel dat bij het niet doorgaan van het IBP het Rijk zich niet langer gebonden zal achten aan de
gemaakte afspraken.

In het raadsplein van maandag 25 juni over het “Interventieplan sociaal domein” is door uw raad
stilgestaan bij het Interbestuurlijk Programma (IBP). Er is door een deel van de raad zorg geuit over de
inhoud en consequenties van dit IBP met betrekking tot het sociaal domein. De oproep werd gedaan
aan het college om via de VNG dan wel rechtstreeks blijvend aandacht te vragen voor de
betaalbaarheid van het sociaal domein. Het college heeft in reactie hierop aangegeven mee te werken
aan indiening van enkele moties tijdens de ALV van de VNG. Door middel van deze informatienota een
terugkoppeling van deze ALV op hoofdlijnen en een doorkijk richting het vervolg.
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Kernboodschap
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van woensdag 27 juni jongstleden is door de
Ledenvergadering ingestemd met het IBP (circa 97,5% van de stemmen). De instemming kan
voorwaardelijk worden genoemd gelet op de diverse moties die zijn aangenomen, waaronder enkele
fundamentele moties ten aanzien van het sociaal domein. Zie de volgende websites voor een overzicht
van de moties en de uitslagen van de stemmingen tijdens de ALV:



Moties: https://vng.nl/moties-en-preadviezen-vng-bestuur-alv-27-juni-2018
Stemmingen: https://vng.nl/uitslagen-stemmingen-alv-2018

Met betrekking tot het sociaal domein hebben de leden het bestuur van de VNG door middel van de
moties onder andere opgeroepen/meegegeven:








Akkoord te gaan met het IBP op voorwaarde dat het bestuur van de VNG in gesprek blijft met
het kabinet over de uitkomsten van lopende onderzoeken (o.a. aandringt dat het afgesproken
onderzoek naar uitgaven jeugdhulp ook gaat over de volumeontwikkeling, de tekorten op het
Buigbudget, loon- en prijsbijstellingen, en gevolgen abonnementstarief) en te komen tot
duurzame oplossingen in het sociale domein door het beschikbaar stellen van toereikende
macrobudgetten door het Rijk;
Dat de gemeenten samen met het kabinet de IBP-opgaven willen uitvoeren, maar per
(deel)akkoord zullen beoordelen of er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering, in
relatie tot de oplossing van de structurele problemen in het sociaal domein;
Met het Rijk in overleg te treden om de regeling Wmo-abonnementstarief niet door te voeren
en met betrokken partijen onderzoek te doen naar een op elkaar afgestemde en afgewogen
eigenbijdrageregeling.
Dat met het afsluiten van het IBP nadrukkelijk geen streep is gezet onder de discussie over
een toereikende financiering van de bijstand en dat van het Rijk verwacht wordt dat zij de
aanbevelingen van de ROB onverkort en onverwijld overneemt en implementeert. Tevens is
het bestuur van de VNG opgedragen niet eerder over te gaan tot het sluiten van deel- of
uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met financiële consequenties dan dat
overeenstemming is bereikt over de aanbevelingen van de ROB.

Communicatie en vervolg
Met de uitkomst van het ALV gaat het bestuur van de VNG in gesprek met het Rijk. Het college
monitort dit proces nauwgezet. Over de uitkomsten van deze besprekingen en consequenties wordt uw
raad via de kwartaalrapportages sociaal domein dan wel separaat geïnformeerd.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 03-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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