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Duurzame, inclusieve en slimme groei

De Europese Unie heeft sinds 2010 de Europa 2020 groeistrategie, gericht op het bevorderen van duurzame, 

inclusieve en slimme groei. De doelstellingen van de Europa 2020 strategie zijn samengevat in vijf kerndoel-

stellingen op het gebied van arbeidsparticipatie, onderzoek en innovatie, energie-efficiëntie, vroegtijdig 

schoolverlaters en armoedebestrijding. Aan de hand van deze afspraken stellen de lidstaten hun eigen natio-

nale doelen die ertoe moeten leiden dat in 2020 de strategie is behaald. De wijze waarop de doelen worden 

nagestreefd beschrijven de lidstaten jaarlijks in het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Gemeenten, 

provincies en waterschappen worden verplicht geconsulteerd. De definitieve inhoud van het NHP komt echter 

geheel voor rekening van de regering. Voordat het NHP in definitieve vorm naar de Europese Commissie 

wordt gestuurd zal er een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer met de betreffende bewindspersonen.

De gestelde doelen zijn alleen met commitment van decentrale overheden te realiseren. Decentrale overhe-

den zijn hiertoe bereid, aangezien zij in alle bovengenoemde onderwerpen een belangrijke rol spelen. In deze 

notitie vragen wij aandacht voor een aantal kansen en belemmeringen die van belang zijn bij het bereiken 

van de gestelde doelstellingen. Wij vragen het kabinet deze kansen en belemmeringen te betrekken in de 

voorbereiding van het NHP 2014. 

De kernboodschappen zijn mede tot stand gebracht met ambtelijke bijdragen vanuit de G4, het Huis Neder-

landse Provincies (HNP) en de Unie van Waterschappen (UvW). 
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Duurzaamheid en Energie

Europa 2020 doelstellingen:

• 20% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

• 20% gebruik energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen

• 20% verbetering van de energie-efficiëntie

Wat dragen decentrale overheden bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie?
Lokale overheden vormen een belangrijke spil in de transitie naar een duurzame samenleving met een duur-

zame energievoorziening. 

Onderhandelingen op internationaal niveau duren lang. Gemeenten zijn volop bezig met energiebesparing 

en het verduurzamen van de energievoorziening. Dit krijgt soms vorm in het opstellen van duurzaamheids-

agenda’s met daarachter een lange termijn visie en door deelname aan de Lokale Klimaat Agenda. Dit krijgt 

ook veelal vorm via het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van onderop: initiatieven van bijvoor-

beeld bewoners, bedrijven en maatschappelijk instellingen. 

Al deze initiatieven dragen bij aan het bereiken van het kantelpunt om de volgende stap te zetten in de tran-

sitie naar een duurzame energievoorziening. Lokale overheden proberen daarmee ook de energietransitie te 

versnellen. Dit is cruciaal om de door het kabinet onderschreven broeikasgasreductie van 40% in 2030 te kun-

nen halen. De lokale overheden staan in de startblokken om aan de slag te gaan met het door de Europese 

Commissie uitgebrachte Groenboek “Een 2030 raamwerk voor klimaat en energiebeleid “ (COM 2013/169).

Het kabinet streeft ernaar dat 16% van het energieverbruik in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Windener-

gie op land zal hier een groot aandeel in leveren. Het kabinet heeft daarom de ambitie 6000 MW opgesteld 

vermogen te hebben gerealiseerd in 2020. Provincies spelen een grote rol in het opwekken van windenergie. 

Hierdoor is het Rijk afhankelijk van de inzet van provincies voor het halen van deze doelstellingen. De geza-

menlijke provincies hebben in IPO verband afgesproken wat zij bijdragen aan de nationale ambitie voor wind 

op land. Om het realisatiepercentage daarvan te vergroten moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn.

De decentrale opwekking van duurzame energie en energiebesparingen in de gebouwde omgeving, en in 

huur- en koopwoningen zijn onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijke vastgoed in steden. De 

transitie naar een duurzame energievoorziening is volop aan de gang. Of het nu gaat om het verlagen van de 

energielasten, de wens om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen of om een bijdrage te leveren 

aan de klimaatdoelstellingen. 

De waterschappen willen in 2020 minimaal 40% van hun eigen energiebehoefte zelf duurzaam produceren. 

Dit willen zij met name bereiken met biogas, maar waar mogelijk ook door toepassing in het waterbeheer, 

van windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Gemeenten voeren volop projecten uit met smart grids, verduurzaming van de warmtevoorziening, energie-

besparingscampagnes, collectieve aanschafregelingen en het vormen van allianties met lokale partijen. Een 

integrale aanpak en het laten landen van de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zijn de sleutels tot 

succes.

Eind 2013 is het SER Energieakkoord gesloten. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, 

hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Zij zetten zich de komende tijd in om 

het energieverbruik in Nederland te verlagen en hernieuwbare energie te verhogen.



Wat hebben decentrale overheden hiervoor nodig? 
Om de eigen doelstellingen op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, grondstoffen, energie 

en klimaat te bereiken, pleiten decentrale overheden voor het moderniseren van het milieubeleid. Hiervoor 

zijn concrete en effectieve beleidsmaatregelen nodig. Gemeenten willen hieraan graag bijdragen. Daarbij is 

meerjarige beleidscontinuïteit vanuit het Rijk noodzakelijk. Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen 

waarbij dit nodig is:

Effectief en consequent bronbeleid voor een betere luchtkwaliteit

Het verduurzamen en energiezuinig maken van de mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met Europese 

luchtkwaliteitseisen. Het Rijk moet inzetten op een integrale aanpak van knelpunten rond het behalen van de 

normen voor luchtkwaliteit. Uitgangspunt is om een gezonde leefomgeving te kunnen bieden. Een effectief 

en consequent bronbeleid op nationaal en Europees niveau is daarbij onontbeerlijk. 

Hergebruik van grondstoffen mogelijk maken

De Rijksoverheid dient stappen te maken in de normstelling rond hergebruik van grondstoffen. Ook hiervoor 

geldt dat een consequent en effectief beleid de lokale initiatieven moet ondersteunen. Innovaties moeten 

worden gestimuleerd en experimenten moeten mogelijk zijn. Producenten moeten hun verantwoordelijkheid 

hierin nemen. De VNG stelt samen met het Rijk een publiek kader op voor hogere recycling en percentages 

voor hergebruik van grondstoffen. Het Rijk moet middelen beschikbaar stellen om deze te kunnen realiseren.

Verbeteren mogelijkheden lokale energieopwekking

Lokale energie heeft de toekomst. Steeds meer burgers willen samen duurzame energie opwekken in hun ei-

gen buurt of in hun eigen dorp. Lokale overheden kunnen hierbij ondersteuning bieden. Hiervoor is het nodig 

dat lokale overheden innovaties kunnen stimuleren, kunnen experimenteren en dat de regeldruk afneemt. 

Elke “energieconsument” moet in beginsel tegen kostprijs zijn duurzame energie kunnen verkrijgen, zonder 

tussenliggende fiscale interventies. De kostprijs van “duurzaam” gaat dalen en die van “fossiel” zal stijgen. 

Lokale overheden moeten in staat worden gesteld dat energieconsumenten ruimtelijk hun duurzame energie 

lokaal kunnen gaan produceren, consumeren en desgewenst verhandelen. Zelfs in het Energieakkoord staan 

hiervoor nog stevige barrières: de vormgeving van de postcoderoos, de aansluittarieven en de administratieve 

afhandeling van zaken. 

Voor huurders is het bijvoorbeeld erg lastig om bij te dragen aan duurzame energieopwekking, al dan niet via 

energiecoöperaties. Een reductie op energiebelasting voor individuele consumenten draagt bij om ook deze 

huurders te verleiden tot duurzame energieopwekking. Deze reductie kan verder uitgebreid worden voor col-

lectieven van zon- of windparken.

Daarom pleiten decentrale overheden voor Europees beleid en regelgeving die lokale productie en levering 

van duurzame energie en grondstoffen uit afval(water) stimuleert en in elk geval niet belemmert. Dit gaat 

onder andere om energiewetgeving, afvalstoffenwetgeving en aanbestedingswetgeving.

Betrokkenheid Rijk bij windenergie op land

De kosten van de herstructurering van windenergie op land vormen in economische en maatschappelijke zin 

een aandachtspunt. Verkwisting van rijkssubsidies en (te) vroegtijdige sanering van windmolens moet worden 

voorkomen om een haalbare businesscase te realiseren. We vragen het Rijk daarom om haar inbreng te leve-

ren in de haalbaarheidsonderzoeken die de sector, provincie en gemeenten volgend voorjaar uitvoeren. 

Flexibele ondersteuningsstructuur met lokale identiteit

Lokale overheden zullen de komende jaren veel leren en ervaren over duurzame energie en klimaat, maar 

ook over de interactie met overige duurzaamheidthema’s op ecologisch, economisch en sociaal-cultureel vlak. 

Het is belangrijk om deze kennis en ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, zonder te werken 

met verplichte blauwdrukken. Hiervoor is een brede, flexibele ondersteuningstructuur nodig, geënt op de 

lokale en regionale identiteit.



Innovatie

Europa 2020 doelstelling:
• Het aandeel van het BBP dat wordt besteed aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) moet 3% zijn.

Wat dragen decentrale overheden bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie?
Decentrale overheden ondersteunen de aanbeveling die de Europese Raad aan Nederland deed als reactie op 

het Nationaal Hervormingsprogramma 2012. De Raad adviseert om Innovatie, investeringen in particuliere 

O&O en nauwere banden tussen de wetenschapswereld en het bedrijfsleven te stimuleren, alsook industriële 

vernieuwing te bevorderen door middel van passende prikkels in het kader van het bedrijfslevenbeleid, en 

daarbij de toegankelijkheid voor niet tot de topsectoren behorende ondernemingen te waarborgen en het 

fundamenteel onderzoek veilig te stellen.

Decentrale overheden willen graag bijdragen aan het realiseren van Europese en nationale doelen op het ter-

rein van innovatie. De impuls die uitgaat van innovatieve inkoop om de concurrentiepositie van het bedrijfsle-

ven te versterken achten wij doelmatig en doeltreffend. Decentrale overheden zouden daarom graag zien dat 

het kabinet het aandeel innovatieve inkoop fors verhoogt. Gemeenten, provincies, waterschappen en rijks-

overheid investeren jaarlijks tientallen miljarden euro’s waarmee innovatie kan worden bevorderd. Decentrale 

overheden willen hierin hun aandeel leveren. Bovendien willen decentrale overheden op veel gebieden proef-

tuinen (of ‘living labs’) inrichten waarin innovaties in de maatschappelijke praktijk kunnen worden uitgetest. 

Hierdoor worden niet alleen innovatie en economische groei gestimuleerd; het toepassen van innovaties in 

het maatschappelijk domein biedt ook direct voordeel voor burgers.

Een van de doelstellingen van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese com-

missie, is om de kloof tussen kennis, pilot en toepassing te verkleinen. Fundamentele kennis moet veel sneller 

vertaald worden in praktische oplossingen die vervolgens breed toegepast worden. Waterschappen spelen 

daarbij als lokale overheden een rol door te investeren in toegepaste kennis, door hun gebied open te stellen 

voor pilots en door als opdrachtgever nieuwe techniek te laten ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het 

terugwinnen van energie- en grondstoffen uit afvalwater, het toepassen van nieuwe technologie om dijken 

te versterken (geotextiel) en gebruik van sensortechnologie om dijken te monitoren. Lokale overheden willen 

graag een proeftuin zijn voor duurzame innovaties. 

Decentrale overheden werken intensief samen met kennisinstellingen en bedrijven in de Triple Helix. Op regi-

onale schaal zijn zogenaamde ‘Smart Specialisation Strategies’ (S3) uitgewerkt. In de S3 worden de sectoren 

beschreven die voor de regio de meeste kansen bieden voor innovatie en valorisatie. Met de Triple Helix zijn 

en worden plannen gemaakt om de ‘kennis-kunde-kassa’-keten te versterken en duurzame economische groei 

te realiseren. Speerpunt hierbij is de zorg voor voldoende goed opgeleide arbeidskrachten. In het bijzonder 

de ontwikkeling van op de vraag van het bedrijfsleven gestoelde opleidingen is hier essentieel. Voorbeelden 

zien we in de regio steeds meer zoals opleidingen die door bedrijven in een bepaalde sector in gezamenlijk-

heid met regionale (v)mbo-, hbo- en wo-opleidingen worden opgezet en uitgevoerd, de ontwikkeling van 

doorlopende leerlijnen en realisatie van shared facilities. Niet alleen worden hiermee de werknemers en 

ondernemers van de toekomst opgeleid, maar ook krijgt het bedrijfsleven hierdoor een geweldige injectie 

van (nieuwe) kennis, kunde en capaciteit. Vrijwel alle regio’s werken aan, of beschikken inmiddels over, een 

Human Capital Agenda waarin plannen op dit gebied worden uitgewerkt. 

Wat hebben decentrale overheden hiervoor nodig?
Samenwerkingsverbanden betrekken

Decentrale overheden willen dat het kabinet Triple Helix samenwerkingsverbanden in de regio actief betrek-

ken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. We stellen voor om een deel van het innovatie-instrumentari-



um in te zetten via deze meer regionaal georganiseerde verbanden.

 

Kredietverlening voor innovatieprojecten

Gerichte investeringen in innovaties. Hierin zit een belangrijke rol voor het MKB. Een aandachtspunt is de 

achterblijvende kredietverlening voor innovatieprojecten. Het kabinet moet haar invloed aanwenden om de 

kredietverlening door banken weer op gang te brengen. Banken, en in toenemende mate ook pensioenfond-

sen, kunnen worden gestimuleerd om krediet te verlenen, wanneer het risico wordt beperkt door het maken 

van combinaties met innovatieregelingen van het Rijk, de regio en Europa.

Een ander instrument om innovatie te bevorderen is de introductie van nieuwe financieringsmodellen voor 

onderzoeksinfrastructuur, waar zowel onderzoeksinstellingen als het MKB toegang tot heeft.

Een derde maatregel is het vergroten van innovatieve inkoop binnen de gehele overheid om innovatie van 

het bedrijfsleven te stimuleren en de concurrentiekracht te versterken. Hierbij horen ook de proeftuinen 

waarbij innovaties kunnen worden uitgetest in de maatschappelijk praktijk. Innoveren betekent risico nemen. 

Om te voorkomen dat bedrijven en opdrachtgevers ‘op zeker spelen’ moet geïnvesteerd worden in nieuwe 

financieringsmodellen. 

Fiscale regelingen om private uitgaven aan O&O te stimuleren zoals WBSO en RDA zijn doeltreffende instru-

menten. De ‘innovatiebox’ wordt niet gesteund. Decentrale overheden steunen wel maatregelen die stimu-

leren dat bedrijven de productie die verbonden is aan het te gelde maken van intellectueel eigendom ook 

daadwerkelijk in de Nederlandse regio’s laten plaatsvinden. Ook steunen zij maatregelen die investeringen 

bevorderen in infrastructuur die voor onderzoeksinstellingen én MKB toegankelijk is.



Onderwijs

Europa 2020 doelstellingen:
• Het percentage voortijdige schoolverlaters (VSV’s) moet met 10% gedaald zijn.

• Minstens 40% van de 30- tot 34-jarigen heeft een einddiploma hoger onderwijs.

Wat dragen decentrale overheden bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie?
De kwaliteit van onderwijs(programma’s) is cruciaal voor het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten 

en het vergroten van het aantal afgestudeerden. Goede onderwijshuisvesting is echter randvoorwaarde voor 

een goed opererend primair onderwijsproces. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. 

De afgelopen jaren is enorm ingezet op het voorkomen van VSV. Naar verwachting zullen de percentages niet 

veel verder dalen. Bovendien worden er entreeopleidingen ingevoerd waardoor mbo’s een negatief studiead-

vies kunnen afgeven bij de start van een opleiding. Daarnaast komen er taaltoetsen voordat men mbo 2 mag 

gaan doen. Deze beleidsontwikkelingen leiden hoogstwaarschijnlijk tot meer uitval. Gemeenten kunnen door 

te investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid het opleidingsniveau verbeteren en daardoor boven-

staande beleidsontwikkelingen verzachten. 

Gemeenten hebben een belangrijke centrale rol in de arbeidsmarktregio’s. Een goede aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en een groot aantal 

jongeren te voorzien van een relevante startkwalificatie. Gemeenten financieren kenniscentra in het mbo, die 

bijdragen aan het primaire proces van beroepsonderwijs en bijdragen aan het verder ontwikkelen en functio-

neren van de arbeidsmarktregio’s. Dit betreft met name de aansluiting van vraag en aanbod via leerbedrijven 

en praktijkplaatsen. 

Wat hebben decentrale overheden hiervoor nodig?
Gemeenten worden vanaf 2015 met 19% gekort op het budget aan onderwijshuisvesting. Hierdoor gaan mid-

delen voor nieuwbouw van scholen in het primair en voortgezet onderwijs verloren. Het zou mogelijk moeten 

zijn dat onderwijsinstellingen zelf mogen investeren in huisvesting . Het ziet er op dit moment niet naar uit 

dat het kabinet dit mogelijk wil maken. 

Het budget voor het Actieplan Laaggeletterdheid wordt in 2015 gehalveerd, waarna het in 2016 verdwijnt. 

Dit maakt bestrijding van laaggeletterdheid moeilijker. Het werkt schooluitval in de hand en verkleint de kans 

dat meer jonge mensen met een diploma van school komen. Kennis is belangrijk voor de economie, en het 

bestrijden van laaggeletterdheid vormt hiervoor een basis. Om de Europese doelstellingen te behalen pleiten 

gemeenten voor het behoud van voldoende middelen voor het bestrijden van laaggeletterdheid.

Gemeenten wensen daarnaast het behoud van het budget voor de kenniscentra in het mbo. Het verder ont-

wikkelen en functioneren van de arbeidsmarktregio’s, waarbij het primaire proces van het beroepsonderwijs 

essentieel is om een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt mogelijk te maken, wordt in de 

toekomst onmogelijk door toedoen van de bezuinigingen.

Gemeenten zijn bezorgd over de kwetsbare groep jongeren waarvoor zij vanaf 2015 verantwoordelijk zijn. 

Deze jongeren hebben met de invoering van de entreeklassen in het mbo minder mogelijkheid om in het 

reguliere onderwijs in te stromen. Deze entreeklassen zijn bedoeld voor leerlingen die beroepsoriëntatie 

nodig hebben. Vaak zijn dit de jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Momenteel kunnen mbo 

scholen deze leerlingen niet weigeren en zijn zij verantwoordelijk voor hun leerprestaties. De invoering van 

de entreeklassen geeft mbo’s de mogelijkheid om binnen drie maanden jongeren te weigeren en zijn dan niet 

meer verantwoordelijk omdat deze jongeren namelijk niet meegeteld worden als schoolverlater van het mbo. 



Gemeenten vrezen dat mbo-scholen kwetsbare jongeren niet zullen laten instromen in het onderwijs. 

Met het afschaffen van de SW voor jongeren uit het vso wordt een andere uitstroomroute dichtgegooid. Het 

beleid is er op gericht afspraken te maken met mbo en vso-scholen en het verbinden van de werkgeversdien-

sten van W&I, vso-scholen en SW-bedrijven. Hiervoor zoeken gemeenten naar projectgelden.



Arbeidsparticipatie en Armoedebestrijding

Europa 2020 doelstellingen:
• 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben.

• Het aantal mensen dat slachtoffer is van armoede en sociale uitsluiting, of dreigt te worden, moet met 20 

miljoen gedaald zijn.

Armoedeparticipatie
Wat dragen decentrale overheden bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie?

Gemeenten krijgen door de decentralisaties in het sociaal domein een grote verantwoordelijkheid om de zelf-

redzaamheid van hun inwoners in brede zin te bevorderen en problemen op een integrale manier te bena-

deren. Werk en voldoende inkomen zijn hierbij belangrijk onderdelen. Gemeenten zetten daarom in op een 

gedegen arbeidsmarktbeleid waarbij de werkgever centraal staat.

Door de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk van alle inwoners met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder niet-uitkeringsgerechtigden. Zij die (tijdelijk) niet kunnen wer-

ken en daardoor onvoldoende kunnen voorzien in hun levensonderhoud, zullen bij onvoldoende middelen 

blijvend moeten worden ondersteund. Ook deze mensen zullen aan het maatschappelijk leven moeten gaan 

deelnemen, zonodig onder begeleiding en sturing van de gemeenten.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Maatregelen Wet Werk en Bijstand (WWB) en 

de aanstaande Participatiewet. De Participatiewet is gericht op arbeidsparticipatie en activering van burgers 

die niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor zover deze mensen nog 

enige loonwaarde hebben en werkgevers middels aanvullende loonkostentoeslag bereid zijn deze nieuwe 

werknemers in dienst te hebben, mag ook dat middel worden ingezet om de arbeidsparticipatie te verhogen. 

Op deze wijze (beschut werken, baangarantie voor 100.000 plaatsen bij bedrijven en 25.000 bij de overheid 

in 2026) draagt de Participatiewet ook bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting van de doelgroep. De 

nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor jong arbeidsongeschikten met verdiencapaciteit. Daar-

naast worden een aantal inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten overgeheveld naar 

gemeenten. De inzet van gemeenten op arbeidsparticipatie en armoedebestrijding, is dus essentieel voor het 

behalen van de Europa 2020-doelstellingen. 

Gemeenten steken veel energie in de uitstroom van werkzoekenden naar betaald werk. Gemeenten kunnen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen en aan werk houden. Dit doen zij door afspra-

ken met werkgevers te maken en aandacht en begeleiding te geven aan zowel werkgevers als werknemers. Zo 

gaan gemeenten allianties aan met werkgevers om belemmeringen weg te nemen. Een ieder die zelfstandig 

het wettelijk minimumloon kan verdienen wordt extra ondersteund en begeleid naar werk op hun niveau. 

Voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, doordat ze bijvoorbeeld 

arbeidsbeperkingen hebben, zullen gemeenten ondersteuning op de werkvloer geven, zolang het mogelijk en 

financieel toelaatbaar is. Door jobcarving kunnen er banen geschikt gemaakt worden voor mensen met een 

beperking/achterstand op de arbeidsmarkt. Verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij erg belangrijk. 

Gemeenten kunnen door fraudebestrijding en het aanpakken van misbruik van uitkeringen bijdragen aan het 

waarborgen van het draagvlak onder de sociale zekerheid.

Wat hebben decentrale overheden hiervoor nodig?
Gemeenten moeten zich kunnen richten op hun taak: zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Hiervoor is 

het volgende nodig:

• Een landelijke informatievoorziening om iedereen bewust te maken dat werkgelegenheid moet worden 

geboden aan alle mensen, ook hen met een beperking. 



• Voldoende budget om begeleiding en loonkostensubsidie vorm te geven en zo het voorkomen en bestrij-

den van sociale uitsluiting in te richten. 

• Minder regelgeving en meer handelingsvrijheid. In het kader van de Maatregelen WWB zijn gemeenten 

tegen rigide maatregelen zonder onderscheid des persoons en situatie, die burgers in een lastig pakket 

brengen en op die manier eerder voor toename dan afname van maatschappelijke problemen zullen 

zorgen. Vergaande regelgeving kan ervoor zorgen dat ook welwillende burgers met complexe problemen 

worden gestraft (korting op uitkering) en hierdoor in problemen komen. Zo kunnen er grote schulden bij 

werkzoekenden ontstaan die een toenemende druk veroorzaken op andere gemeentelijke vangnetten, 

zoals bijzondere bijstand en schuldhulpverlening en het tegengaan van huisuitzetting. Er moet voldoende 

ruimte zijn om zelf invulling te geven aan het bevorderen van participatie, om zoveel mogelijk kwetsbare 

mensen te bereiken. Ruimte om mensen met een beperkte loonwaarde met zo min mogelijk bureaucratie 

in een dienstverband te plaatsen bij een werkgever met een op werkgeversgerichte regionale aanpak. 

• Flexibilisering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) om minder tijd kwijt zijn aan bureaucratische aan-

vraag- en beëindigingsprocessen.

• Gelijktijdige invoering van de Maatregelen WWB en de Participatiewet op 1 januari 2015. Wanneer de in-

voering niet gelijktijdig plaatsvindt, verandert het wettelijk kader tweemaal. Dit belast de gemeentelijke 

werkprocessen en de communicatie met en informatieverstrekking aan burgers extra. 

• Het is essentieel dat gemeenten meedelen in de extra handhavingscapaciteit die door de Rijksoverheid 

beschikbaar wordt gesteld aan het UWV, SVB en Inspectie SZW. Met de invoering van de decentralisaties 

en het meer gebiedsgericht werken krijgen gemeenten beter zicht op inwoners om hen te ondersteunen, 

maar ook om fraude te voorkomen. Dit is wenselijk aangezien gemeenten verantwoordelijk worden voor 

de uitvoering van de Maatregelen WWB en Participatiewet.

De invoering van de wetten gaat gepaard met forse bezuinigingen. Hierdoor zijn gemeenten niet in staat 

de doelstellingen van het kabinet, die ook naar Brussel gestuurd worden, waar te maken. Er is te weinig tijd 

en geld beschikbaar om capaciteit te genereren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kwalitatief 

goede begeleiding te geven en de ondersteunende infrastructuur aan te passen.

Met het samengaan van arbeidsmatige dagbesteding in de langdurige zorg en beschut werk in de Wet Sociale 

Werkvoorziening zijn belangrijke synergievoordelen te halen door slimme verbindingen te leggen tussen deze 

voorzieningen. Dit is echter alleen mogelijk als hiervoor voldoende middelen beschikbaar gesteld worden. 

Maatschappelijke participatie is een doelstelling in zowel de Participatiewet als in de Wmo. Ook hier zijn 

slimme verbindingen te maken. Op projectniveau zoeken gemeenten naar middelen om dit soort projecten te 

financieren.

Door de nieuwe regelgeving en forse bezuinigingen nemen stapelingsrisico’s toe. Dit betekent dat bepaalde 

groepen keer op keer worden geraakt. Wij stellen voor om de stapelingsmonitor te continueren. 

Armoedebestrijding

Nederland kent inkomensondersteunende maatregelen en participatiebevorderende maatregelen om ar-

moede te bestrijden en meedoen in de samenleving te bevorderen. Het kabinet houdt hierbij de lijn aan dat 

werk hiervoor de beste remedie is. Generiek inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk, maar lokale over-

heden zijn bevoegd om op individueel niveau ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen. 

Zo ondersteunen sommige gemeenten doelgroepen, terwijl andere gemeenten juist geen doelgroepenbeleid 

hebben. Sommige gemeenten hebben ondersteuningsfondsen, anderen kennen weer specifieke regelingen 

om mensen (en met name hun kinderen) te kunnen laten meedoen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, 

cultuur en educatie. 

Gemeenten werken steeds meer vraaggestuurd, vanuit de behoeften van de burger en stellen minder het 

aanbod van de regelingen centraal. Een instrument om de vraag van de burger te achterhalen is het gebruik 

van keukentafelgesprekken. Via deze gesprekken bij de burger thuis wordt hun vraag opgehaald en wordt 



bekeken of en hoe het netwerk van de betreffende burger ingeschakeld kan worden om aan zijn hulpvraag 

te voldoen. Als hiertoe geen mogelijkheden zijn, wordt bekeken welke collectieve voorzieningen uitkomst 

kunnen bieden. Wanneer ook dit geen soelaas biedt, kan in het uiterste geval via een individuele voorziening 

hulp geboden worden. Met deze methodiek willen gemeenten meer maatwerk bieden voor hetgeen de bur-

ger nodig heeft. 

De inzet van buurtcoaches of sociale wijkteams draagt ertoe bij dat de situatie beter kan worden bekeken 

vanuit één regiepunt en niet vanuit verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende hulpverleners. Hier-

door wordt het gemakkelijker om de burger centraal te stellen.

Wat hebben decentrale overheden hiervoor nodig?
Het Rijk voert veel bezuinigingen door die mensen met een laag inkomen raken. Weliswaar is het plan van 

het Rijk om de minima hierin te compenseren met een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014, maar 

het Rijk zou zich meer bewust moeten zijn van de stapelingeffecten van door te voeren bezuinigingen voor 

minima. 

Veel beleid wordt vanuit de landelijke overheid gedecentraliseerd naar lokale overheden. De belangrijkste 

motivatie hiervoor is het doorvoeren van bezuinigingen. Gemeenten staan als overheid het dichtst bij de 

burger en zijn bij toereikende middelen het beste in staat om de lokale problematiek te overzien en hierop 

passende maatregelen te treffen. Gemeenten vrezen echter dat de middelen onvoldoende zijn. Bovendien is 

het Rijk op een aantal terreinen juist bezig om een tegengestelde beweging te maken en bepaalde regelingen 

juist te centraliseren. Dit doorkruist soms hetgeen gemeenten juist voor ogen hebben, namelijk het mogelijk 

maken van maatwerk.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij integraal werken. Verkokering van beleid dient voorkomen te worden. 

Gemeenten verwachten van het Rijk eenzelfde houding om bij de totstandkoming van wet- en regelgeving 

ook zelf een integrale visie te hanteren en tot een integrale aanpak te komen. 

In de Europa 2020-strategie is sociale inclusie een belangrijke doelstelling van beleid. Sociale inclusie impli-

ceert in ieder geval het wegnemen van belemmeringen van deelname aan de samenleving. Dit geldt zowel 

op het niveau van individuen en groepen, als op het niveau van het systeem, zoals wetgeving en actoren. Met 

het decentralisatiebeleid is Nederland de proeftuin van Europa. Er zullen zich toenemend verschillen manifes-

teren in de wijze waarop gemeenten in dit land met het armoedevraagstuk aan de slag gaan. Vragen als: Hoe 

smal of hoe breed worden zaken aangepakt, welke actoren leveren daartoe bijdragen? Waar worden straks 

(hoofd)accenten gelegd? Welke aanpakken blijken effectief en welke niet? 

 

Hier kan op Europese schaal winst worden geboekt en Europese lidstaten en regio’s kunnen hier kun voordeel 

mee doen. Monitoring van (effectieve en minder effectieve) beleidsaanpakken is daarmee belangrijk, natio-

naal én Europees. Daarvoor is veel budget nodig. 




