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Inleiding

Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisa-

ties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in onze eerste reactie op de Miljoenennota van 17 sep-

tember jl. constateerden gaan fikse bezuinigingen hiermee gepaard. Een gat van ruim € 6 miljard dreigt in de 

begrotingen van gemeenten, bleek begin september uit een rapport van COELO. Wij vertrouwen erop dat het 

kabinet de gemeenten voldoende beleidsvrijheid en instrumenten geeft om de decentralisaties tot een succes te 

maken, waar nodig in interlokale samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties.
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Drie Decentralisaties

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. In 

de Rijksbegroting 2014 staan slechts in beperkte mate voorstellen die betrekking hebben op deze decentralisa-

ties. Dat komt onder andere doordat de wetsvoorstellen nog moeten worden behandeld in het parlement, maar 

ook doordat het kabinet zelf nog niet alle besluitvorming heeft afgerond, zowel inhoudelijk als financieel. Uit 

de begroting blijkt echter al wel dat de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging onverkort blijft staan. 

Onderstaande punten die een relatie hebben met de decentralisaties zijn al wel opgenomen in de Rijksbegro-

ting voor volgend jaar. 

Meer informatie over de stand van zaken rond de wetsvoorstellen, de forse bezuinigingen die het kabinet wil 

doorvoeren bij de decentralisaties, onze zorgen en onze inzet om verbeteringen aan te brengen in de kabinets-

plannen, is te vinden via www.vng.nl/decentralisaties. 

Algemeen
De decentralisaties zijn in eerste instantie ingezet om het voor de burgers beter en overzichtelijker te regelen. 

Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de veranderende maatschappij. Van verzorgingsstaat naar par-

ticipatiemaatschappij. Uiteraard was er verder ook een sterke financiële noodzaak voor verandering.

Gemeenten onderschrijven de beweging om steeds meer taken van het sociaal domein onder te brengen bij één 

overheid; de eerste overheid, omdat die het dichtst bij de burger staat. 

Juist door het dichtbij de burger te organiseren zijn er meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureau-

cratie te voorkomen. Om dit te realiseren hebben gemeenten wel de ruimte nodig om maatwerk te leveren. 

De aangekondigde bezuinigingen bemoeilijken het behalen van de doelen wel. De decentralisaties en bijbeho-

rende transformaties vergen nu eenmaal tijd. Door de forse bezuinigingen staat het draagvlak voor de decentra-

lisaties al bij voorbaat onder druk.

Ruimte voor beleid
Om de decentralisaties tot een succes te maken is het nodig dat gemeenten voldoende ruimte krijgen om zelf 

vorm te geven aan de zorgvuldige invulling van deze taken. Het zou niet goed zijn als bij de parlementaire be-

handeling alsnog wordt overgegaan tot het in detail regelen van de wetgeving. Rijk en gemeenten zijn samen 

verantwoordelijk om de decentralisaties goed in te richten. Om die reden hebben wij een manifest opgesteld, 

waarin interbestuurlijke afspraken en spelregels zoals deze in verschillende wetten, handvesten en codes zijn 

opgesteld worden herbevestigd. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om het creëren van een moment van bewust-

wording. Begrippen als autonomie, medebewind en systeemverantwoordelijkheid worden nader beschreven 

en uitgewerkt voor wat betreft de decentralisaties. Het manifest biedt vertrouwen voor gemeenten en Rijk 

(kabinet en parlement) dat gemeenten op een zorgvuldige wijze invulling geven aan hun nieuwe taken in het 

sociaal domein.
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Decentralisatie Jeugdzorg

Wat wil het rijk?

Per 1 januari 2015 wordt het nieuwe jeugdstelsel van kracht. Het wetsontwerp voor de Jeugdwet is op 1 juli 

2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het Transitieplan Jeugd worden de acties beschreven die nodig zijn 

voor een verantwoorde overgang naar het nieuwe stelsel.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het geheel aan preventie, ondersteuning, begelei-

ding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond en veilig opgroeien van kinderen tot volwas-

senheid. Ook als de hulpverlening in een gedwongen kader plaatsvindt. Gemeenten krijgen een jeugdhulpplicht 

en moeten in een beleidspan en verordening vaststellen wat het voorzieningenniveau is, hoe de toegang tot en 

de besluitvorming over de verschillende vormen van jeugdhulp geregeld is.

Professionaliseringskader Jeugdzorg

Wat wil het kabinet?

Naast de nieuwe Jeugdwet met beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2015, wordt voor de duur van een jaar 

de huidige Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2014 aangepast. Het doel hiervan is de kwaliteit van de jeugdzorg 

te verbeteren. Instellingen worden verplicht met geregistreerde professionals te werken, bij- en nascholing is 

daartoe een voorwaarde. Ook verbinden professionals zich aan ethische beroepsnormen en wordt het tucht-

recht ingevoerd.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Pas als de decentralisatie een feit is, krijgen gemeenten hiermee te maken bij hun afspraken met instellingen. 

De vraag is wel hoe dit professionaliseringskader zijn vertaling krijgt in de nieuwe Jeugdwet. Daarover vindt 

nog discussie plaats.

Decentralisatie AWBZ / nieuwe Wmo

Wmo

Wat wil het kabinet?

Met ingang van 2015 worden de begeleiding en de persoonlijke verzorging overgebracht van de AWBZ naar de 

Wmo. Daarnaast worden ook het beschermd wonen en de middelen voor inkomensondersteuning en cliënton-

dersteuning naar de Wmo overgeheveld. Daartoe wordt de Wmo vervangen door een nieuwe wet, de Wmo 

2015, die momenteel bij de Raad van State ligt.

De budgetten waarover gemeenten in 2015 beschikken voor deze nieuwe taken zouden in de septembercircu-

laire worden bekendgemaakt. Dit is niet gebeurd en zal mogelijk in oktober per brief plaatsvinden.

Het kabinet schrapt de € 89 miljoen korting op de huishoudelijke hulp. Ook komt er een eenmalige vergoeding 

voor invoeringskosten van € 37 miljoen. Het kabinet kort de contracteerruimte voor de AWBZ-begeleiding in 

2014 met € 330 miljoen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het is vanzelfsprekend dat de begroting 2014 gemeenten nog geen duidelijkheid geeft over hun budget in 
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2015. Het is wel zorgelijk dat gemeenten wegens het uitstellen van de septembercirculaire momenteel geen 

enkele indicatie hebben van hoeveel budget zij in 2015 ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe taken. 

Gemeenten zijn immers druk bezig zich voor te bereiden op de nieuwe wet en dat wordt steeds moeilijker als 

duidelijkheid over zowel de wet zelf als over het budget uitblijft.

De reden achter deze uitblijvende financiële duidelijkheid stemt niet optimistisch. Zelfs terwijl het kabinet al 

een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State heeft ingediend, wordt binnen het kabinet nog over majeure 

onderdelen nagedacht, zoals de persoonlijke verzorging (€ 2,5 miljard) en het beschermd wonen (kleine € 1 

miljard). 

Wij willen zo spoedig mogelijk duidelijkheid over beide onderdelen. Wij willen geen onwerkbare “knippen”. 

Als het volume aan over te hevelen taken aanzienlijk lager uit zou vallen dan in het regeerakkoord staat, zijn de 

opgelegde besparingen niet langer haalbaar. 

Over de hoogte van de uitvoeringskosten is nog geen duidelijkheid. Ook over het overgangsrecht voor be-

staande cliënten in de nieuwe Wmo is nog geen overeenstemming. Het voorgestelde overgangsrecht belemmert 

gemeenten ernstig in hun mogelijkheden om de opgelegde besparingsopgave in 2015 te realiseren. 

Positief voor gemeenten zijn de eenmalige vergoeding voor invoeringskosten en het schrappen van de korting 

op de huishoudelijke hulp. De beperking van de contracteerruimte voor de AWBZ-begeleiding in 2014, betekent 

dat een eerste stap van de opgelegde 25% korting op de begeleiding (structureel) al in 2014 wordt gerealiseerd, 

onder het AWBZ-regime.

Extramuralisering
 

Wat wil het kabinet?

Het kabinet zet het beleid gericht op langer thuis blijven wonen met kracht door. Gemeenten en zorgverzeke-

raars worden verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis die nu nog in een intramurale AWBZ-setting 

worden geleverd. 

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds) compensatie voor 

hogere kosten in de Wmo (huishoudelijke hulp) als gevolg van het extramuraliseren van lichte ZZP’s in de AWBZ 

voor nieuwe cliënten. Het betreft € 54 miljoen voor 2014 (incidenteel).

Wat betekent dit voor gemeenten?

Door het beleid van extramuraliseren zijn er in gemeenten steeds meer thuiswonende mensen die gemeente-

lijke voorzieningen nodig hebben: wonen, zorg, ondersteuning, welzijn, vervoer. Het kabinet kan gemeenten 

nog steeds geen duidelijkheid geven welke meeruitgaven zij verwacht en hoe dit gecompenseerd gaat worden. 

De compensatie voor 2014 is (net zoals die voor 2013) eenmalig en beperkt (alleen voor de hulp bij het huishou-

den). 

Daarbij ligt er voor gemeenten de opgave om samen met corporaties meer geschikte woningen voor mensen 

met beperkingen te realiseren. Verwachting is dat deze opgave met name binnen de bestaande woningvoor-

raad moet worden gerealiseerd. Er moet snel duidelijkheid komen hoe dit georganiseerd en gefinancierd moet 

worden.
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Maatwerk inkomenssteun (ex Wtcg)
 

Wat wil het kabinet?

Per 2014 worden de landelijke inkomensregelingen voor financiële compensatie voor chronisch zieken en 

gehandicapten afgeschaft. Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), 

de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de 

daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). Van de huidige € 1,3 miljard wordt in 

2014 € 45 miljoen overgeheveld naar gemeenten, oplopend tot € 706 miljoen in 2017. 

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het budget wordt waarschijnlijk onderdeel van het macrobudget sociaal deelfonds. Gemeenten kunnen maat-

werk bieden door Wmo-voorzieningen of door het geven van bijzondere bijstand. In het najaar 2013 komen we 

met een handreiking over hoe gemeenten dit beleid kunnen vormgeven.

Informele zorg / Mantelzorg
 

Wat wil het kabinet?

Eén van de uitgangspunten van de nieuwe Wmo is dat van mensen verwacht wordt dat zij elkaar naar vermo-

gen ondersteunen. Het kabinet benadrukt dat mantelzorg nooit verplicht kan worden en ook niet dient tot 

inzet voor lijfsgebonden zorg. Het kabinet komt met een agenda om de mantelzorg gericht te stimuleren. Het 

“Mantelzorgcompliment” ten bedrage van € 106 miljoen gaat per 2015 naar gemeenten.

Wat betekent dit voor gemeenten?

We delen de visie dat het succes van de nieuwe Wmo voor een groot deel afhankelijk is van de mate waarin 

het lukt mensen te bewegen tot ondersteuning van elkaar. We gaan in gesprek met het Rijk om te kijken welk 

programma nodig is voor de stimulering en ondersteuning van de mantelzorg. Wat ons betreft gaat het daarbij 

nadrukkelijk ook om wat het Rijk zelf (en werkgevers) aan maatregelen moet treffen om mantelzorg mogelijk 

te maken.

Dat het kabinet de vrijwilligheid zo expliciet benadrukt, maakt het voor gemeenten niet gemakkelijker om het 

gesprek over inzet van het eigen netwerk met de cliënt aan te gaan. Het ontbreekt gemeenten aan instrumen-

ten om een voorziening niet te verstrekken als blijkt dat de cliënt het met zijn omgeving wel kan maar niet wil 

regelen.

We zullen samen met gemeenten en mantelzorgorganisaties een handreiking maken voor gemeenten over hoe 

zij het mantelzorgcompliment nieuwe stijl lokaal vorm kunnen geven. 

MEE cliëntondersteuning naar gemeenten
 

Wat wil het kabinet?

De middelen voor MEE, nu nog gefinancierd uit de AWBZ, gaan per 2015 over naar de gemeenten. Voor 2014 

gaat het binnen de AWBZ om een bedrag van € 179 miljoen. In 2015 zal een bedrag van deze omvang naar 

gemeenten overgaan.

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Om gemeenten en MEE-organisaties voor te bereiden krijgen MEE-organisaties in 2014 de plicht om afspraken 

te maken met gemeenten. Het budget in 2015 wordt zoveel mogelijk op historische grondslag verdeeld. Per 

2016 gaan de cliëntondersteuningsmiddelen mee in de objectieve verdeling van het macrobudget Wmo. Wij 

praten met VWS en MEE Nederland over de transitie, de voorwaarden waaronder, en de ondersteuning daarbij. 
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PGB

Wat wil het kabinet?

Het 10-uurs criterium wordt niet ingevoerd voor bestaande cliënten, waardoor in 2014 circa 40.000 budgethou-

ders hun PGB behouden. Voor nieuwe cliënten blijft dit criterium wel van kracht.

Om fraude met PGB’s te voorkomen wordt in de AWBZ in 2014 het trekkingsrecht ingevoerd. Het kabinet is 

voornemens ook het PGB in de Wmo per 2015 op deze wijze in te richten. Gemeenten worden daarom verplicht 

om het uitvoeren van het trekkingsrecht onder te brengen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het trekkingsrecht betekent dat PGB’s niet meer op de bankrekening van de cliënt worden gestort, maar dat 

een onafhankelijke organisatie het geldbedrag beheert. De cliënt geeft deze organisatie de opdracht om beta-

lingen te doen aan de zorgverleners. 

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor ons staat niet vast of de nu genomen beheersingsmaatregelen in de AWBZ over het PGB zullen leiden tot 

minder uitgaven onder de Wmo. De Algemene Rekenkamer, die gevraagd wordt het door VWS berekende ma-

crobudget voor de Wmo te toetsen, is meegegeven ook deze veronderstelling op geldigheid te toetsen.

We vinden dat het verplicht bij de SVB onderbrengen van het trekkingsrecht PGB gemeenten in hun PGB-beleid 

beknot en zal leiden tot bureaucratie en wachttijden. Wij willen dat budgetten voor hulpmiddelen, woningaan-

passingen en vervoersvoorzieningen eenvoudig verstrekt kunnen worden en daarom buiten het verplichte SVB-

beheer blijven. Daarnaast spreken we met het Rijk over de manier waarop gemeenten individueel of collectief 

sturing krijgen op de werkzaamheden van de SVB (governance), de ICT en de uitvoeringskosten. 

Verder worden gemeenten op grond van de nieuwe Wmo 2015 verplicht om toezichthouders aan te stellen die 

bij burger met een Wmo-voorziening thuis kunnen controleren of deze voorziening aan de gewenste kwaliteit 

voldoet. Wij hebben nog veel vragen bij deze verplichting en vragen ons af of het niet in strijd is met de privacy-

regels. 

Decentralisatie werk / Participatiewet

Wat wil het kabinet?

In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Vanaf die datum wordt de toegang tot de Wajong beperkt tot 

mensen zonder arbeidsvermogen. Mensen die nu al een Wajong-uitkering hebben worden beoordeeld op 

arbeidsvermogen. Als zij arbeidsvermogen hebben en zijn aangewezen op ondersteuning, behoren zij tot de 

doelgroep van de Participatiewet. 

De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Hiermee ontstaat één regeling 

voor mensen met arbeidsvermogen. Mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, kunnen op ba-

sis van de Participatiewet in een beschutte werkomgeving aan de slag. Daarnaast zijn er in het sociaal akkoord 

extra middelen uitgetrokken voor loonkostensubsidies. Per saldo leidt de Participatiewet tot een netto bespa-

ring van € 250 miljoen in 2017 en ruim € 1,6 miljard structureel.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten worden met de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding en onder-

steuning van veel meer mensen. Tegelijkertijd wordt er flink op het budget gekort. Dat vraagt het uiterste van 

de creativiteit van gemeenten om die dingen te doen die aansluiten bij de mogelijkheden van de werkzoeken-

den én op de kansen op de (regionale) arbeidsmarkt. De door het kabinet geschetste beleidsvrijheid en ont-
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schotting van middelen zijn cruciale randvoorwaarden om van deze decentralisatie een succes te kunnen maken. 

Alleen door het echt anders te doen en scherpe keuzes te maken in de ondersteuning en begeleiding, kunnen 

binnen het geschetste budgettaire kader betekenisvolle resultaten behaald worden. 

Participatiebudget en Wsw 

Wat wil het kabinet?

Het kabinet heeft in het regeerakkoord besloten tot een vanaf 2014 oplopende doelmatigheidskorting van de 

middelen voor re-integratie. In  2014 daalt het Participatiebudget hierdoor met € 176 miljoen. De korting zet 

ook nog in 2015 door. Het educatiebudget blijft deel uitmaken van het Participatiebudget. Vanaf 2014 ontvan-

gen gemeenten geen inburgeringmiddelen meer. 

Het participatiebudget toont vanaf 2016 een stijgend verloop ondanks de doelmatigheidskorting. Dit komt 

doordat middelen vanuit het huidige re-integratiebudget Wajong overgeheveld worden naar het gemeentelijke 

participatiebudget.

De landelijke taakstelling Wsw en daarmee het Wsw-budget blijven in 2014 op peil. Het subsidiebedrag per 

arbeidsplek bedraagt € 26.003. In 2014 is een bedrag van € 18 miljoen beschikbaar voor de stimuleringsuitkering 

begeleid werken. Vanaf 2015 daalt het (fictieve) Wsw-budget, omdat met de invoering van de Participatiewet 

de instroom in de Wsw wordt afgesloten. Ook wordt er een efficiencykorting ingevoerd.  

Er wordt naar gestreefd met ingang van 2015 de verdeelsystematiek van het te vormen gebundelde participa-

tiebudget (W-deel, Wsw en gedeeltelijk de re-integratiemiddelen Wajong) aan te passen. In 2014 wordt de uit-

werking van varianten voor deze verdelingen afgerond, bestuurlijk afgestemd en in regelgeving geformaliseerd. 

Volgens planning worden in september 2014 de (voorlopige) budgetverdelingen voor 2015 bekend gemaakt op 

basis van de in 2014 aangepaste verdeelsystematiek. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Met het oplopen van het aantal bijstandsgerechtigden en de blijvend ruime arbeidsmarkt wordt 2014 geen 

eenvoudig jaar voor gemeenten. Gemeenten zullen scherpe keuzes moeten maken in de begeleiding en onder-

steuning. Aan de andere kant lijken er ook kansen te liggen op het niveau van de regionale arbeidsmarkt, waar 

op het terrein van de jeugdwerkloosheid en de sectorale aanpak middelen beschikbaar worden gesteld. Dat 

vraagt wel om een goede samenwerking, afstemming en coördinatie met regionale partners als werkgevers en 

onderwijs. 

Vanaf 2015 levert het financiële kader meer hoofdpijn op. Door de stapeling van efficiencykortingen en de 

lopende verplichtingen op de Wsw kunnen gemeenten in de problemen komen. Gemeenten en de sw-sector 

zelf zijn nu al bezig met een efficiencyoperatie om kosten te verlagen en inkomsten waar mogelijk te verhogen. 

Deze inzet blijft de komende jaren zeker nodig. Wij vrezen echter dat in een fors

aantal gemeenten (bijna) het totale budget voor begeleiding en ondersteuning ingezet moet worden voor de 

oude Wsw. Voor andere groepen zijn er dan geen of weinig mogelijkheden.

Transitie en transformatie
Gemeenten zijn in samenwerking in de regio druk doende met de implementatie van de decentralisaties (transi-

tie). Om de transitie goed af te ronden is inzicht nodig in budgetten en de omvang van de doelgroepen. Om de 

frictiekosten (voor de jaren 2015 en verder) te kunnen beperken is ook inzicht nodig. Door de decentralisaties 

is de noodzakelijke capaciteit van zorginstellingen kleiner, dit heeft personele en vastgoed consequenties. In 

principe zijn die voor de instellingen. Dit risico heeft geen aandacht gehad in  het CPB onderzoek. De frictiekos-
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ten voor inkrimping capaciteit moeten  eigenlijk voor rekening van respectievelijk provincie bij jeugdzorg en rijk  

ingeval van WMO/ AWBZ komen.

Zodra er nu in  bijvoorbeeld de Regionale transitie arrangementen afspraken gemaakt worden met  instellin-

gen dat ze hun cliënten nog kunnen behouden, wil dit zeggen dat de inkrimping van instellingen (vastgoed en 

personeel) wordt uitgesteld. Gemeenten zouden dan dubbel kunnen betalen. Voorkomen moet worden dat het 

budget alleen op de efficiency winst wordt vastgesteld terwijl gemeenten tegelijkertijd ook de frictiekosten van 

de krimp moeten betalen.

Ten aanzien van de Participatiewet moet ervoor gezorgd worden dat het aantal SW- indicaties niet het jaar 

voorafgaand aan de implementatie gaat oplopen.  Hiertoe zou de toegang  per 1 januari 2013 gesloten kunnen 

worden.

Ten aanzien van de transformatie worden momenteel in overleg met de vakdepartementen, BZK, koepels, bran-

cheorganisaties en cliënten criteria opgesteld om de transformatie in te richten. Op het terrein van jeugd wordt 

gewerkt aan een Transformatie agenda ter ondersteuning van het nieuwe werken binnen de hele jeugdsector 

van 0e tot 3e lijn inclusief Passend Onderwijs. Om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de Transforma-

tie agenda zijn middelen nodig.  Een reservering daarvoor is echter niet meegenomen in de Rijksbegroting 2014 

en is daarmee een knelpunt.

CPB-onderzoek / budgettaire kader
In het voorjaar van 2013 is door de Tweede Kamer de motie Schouw aangenomen. In de motie wordt gevraagd 

aan het kabinet onderzoek te doen naar de financiële risico’s die gemeenten lopen door de decentralisaties.  

Het CPB rapport bevat een goede globale verkenning van de economische perspectieven waarmee naar de-

centralisaties kan worden gekeken, waar risico’s worden verwacht en waar efficiency winsten kunnen worden 

gerealiseerd. Deze theoretische uitgangspunten worden bovendien helder en accuraat beschreven en bovendien 

op een voor de drie decentralisaties uniforme wijze. 

Het geeft echter nog geen kwantitatief antwoord op wat aan het Centraal Planbureau (CPB) verzocht is:

1 Op hoofdlijnen te inventariseren of zich financiële risico’s en kansen voordoen indien de voorliggende 

financiële en beleidsmatige informatie inzake de drie decentralisaties in het sociaal domein integraal wordt 

bezien.

2 Te identificeren met welke (beleids)instrumenten deze eventuele risico’s binnen de participatiewet, de jeugd-

wet en de gewijzigde Wmo in de uitvoering kunnen worden beperkt of weggenomen, dan wel aan te geven 

hoe de eventuele financiële kansen gemaximaliseerd kunnen worden.

Wij pleiten er nadrukkelijk voor dat het CPB de drie decentralisaties eerst separaat van elkaar van vervolgonder-

zoek voorziet. Te beginnen met jeugd, omdat deze eerst op de rol staat in de Tweede Kamer.

Wij zien het rapport dan ook als een eerste stap die vraagt om een vervolgonderzoek waarin een concrete 

doorvertaling wordt gemaakt per wet in volgorde van behandeling in de Tweede Kamer (respectievelijk Jeugd-

wet, Wmo, Participatiewet). Gemeenten willen antwoord hebben op de vraag of zij voldoende tools in handen 

krijgen met de mogelijkheden die de nieuwe wetten bieden om de decentralisaties tot een succes te maken.

Per traject (jeugd, zorg, werk) zijn uitspraken nodig over de hoofdvraag:

• Is de geboden beleidsvrijheid (macro en micro) toereikend om binnen het toegekende budget de taken uit te 

voeren ? 

• Welke budgettaire knoppen hebben de gemeenten verder om de taakopdracht van de 3D’s goed te kunnen 

uitvoeren ? 

Deze vragen kunnen meer kwantitatief beantwoord worden dan nu in het rapport is opgenomen. We begrijpen 

het dilemma dat er pas een definitief oordeel kan worden gevormd als de drie Decentralisaties volledig zijn uit-

gewerkt maar dit kan volgens ons worden opgevangen. Omdat de jeugdwet in concept gereed is en het budget 

(en afbouw) bekend is kan met deze decentralisatie worden begonnen. 
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Risico’s sociaal domein
 

Wat wil het kabinet?

Het kabinet voert in totaal € 2,9 miljard aan kortingen door op de taken in het sociale domein die binnen-

kort naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Efficiencykortingen en kortingen die moeten leiden tot een 

verlaagd volume aan benodigde zorg, zoals bijvoorbeeld de PGB-maatregel moet leiden tot minder cliënten die 

daar gebruik van maken. Maar er is ook sprake van fors verminderd budget, zoals de bezuiniging van 40% op 

de huishoudelijke hulp. 

 

Wat betekent dit voor de gemeenten?

Gemeenten staan voor een bijzondere grote operatie waarbij forse bedragen worden toegevoegd aan gemeen-

telijke begrotingen. Daar staan ook forse verplichtingen tegenover, uitgavenverplichtingen die horen bij de 

nieuwe taak (al leunt het nieuwe stelsel niet meer op rechten voor burgers). 

Een nieuwe taak, met nieuw budget brengt onzekerheden met zich mee. Niet in de laatste plaats vanwege 

verdeelrisico’s. 

Wij gaan ervan uit dat het Rijk het budget aan gemeenten in overeenstemming brengt met de taak die gemeen-

ten vanuit de verschillende wetten opgelegd krijgen. Daarbij adviseren wij gemeenten om ervan uit te gaan dat 

de taak ook haalbaar is met de verkregen middelen. 

Wij zullen bij het Rijk aan blijven dringen op passende budgetten en goede verdeelmodellen. Maar duidelijk is 

dat fluctuaties in uitgaven bij dergelijk grote operaties, nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor nieuwe 

doelgroepen ook nieuwe risico’s met zich meebrengt waar gemeenten rekening mee moeten houden in de 

begrotingen. 


