
Een vitale lokale samenleving

Pre-ambule
De druk op het sociale stelsel in Nederland vraagt andere antwoorden. Gemeenten zijn op zoek naar die ant-
woorden om te kunnen blijven werken aan een vitale samenleving. Een samenleving met actief participerende 
burgers, die eigen regie voeren over hun leven en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan 
niet iedereen altijd zelf, daar waar nodig organiseren en faciliteren gemeenten ondersteuning en activering. 
Gemeenten hebben gepleit om deze taken op het lokale niveau te beleggen, met als uitgangspunt dat door 
lokaal en integraal te werken winst te behalen valt. Het is daarbij wel van essentieel belang dat de decentralisa-
ties zodanig worden vormgegeven dat gemeenten ruimte hebben de taken naar de lokale situatie te vertalen. 
Gemeenten willen in partnerschap met het Rijk daaraan invulling geven, met oog voor ieders positie.  

RESOLUTIE
De leden van de VNG in de ALV bijeen op 5 juni 2013 te Zwolle,  

Toetsende 
bovenstaande algemene uitgangspunten aan de recente ontwikkelingen rond het zorg- en sociaal akkoord

Constaterende dat
•	 gemeenten	de	ambities	en	principes	van	de	notitie	“Bouwen	op	de	kracht	van	burgers”	als	uitgangspunt	

nemen
•	 ontwikkelingen	voor	de	decentralisaties	en	een	integrale	aanpak	in	het	sociale	domein	reeds	in	gang	zijn	

gezet en gemeenten al praktijk maken van een integrale aanpak
•	 gemeenten	de	verantwoordelijkheid	die	de	sociale	partners	hebben	genomen	om	het	overleg	in	de	polder	

weer op gang te brengen waarderen
•	 ook	de	sociale	partners	een	verantwoordelijkheid	nemen	in	het	sociale	domein,	hetgeen	van	groot	belang	is	
•	 Rijk	en	gemeenten	elkaars	partner	zijn	in	de	verdere	uitwerking	van	het	sociaal	akkoord	met	de	sociale	

partners
•	 de	nieuwe	Wmo	taken	door	gemeenten	met	een	bezuiniging	tussen	de	15%	en	40%	moeten	worden	uitge-

voerd

Overwegende dat: 
•	 in	het	zorg-	en	sociaal	akkoord	voornemens	staan	die	niet	sporen	met	de	uitgangspunten	van	gemeenten	

voor de decentralisaties
•	 aan	de	volgende	condities	moet	worden	voldaan	om	gemeenten	in	staat	te	stellen	om	hun	taken	op	het	

terrein van werk en zorg goed in te kunnen vullen. 

het gaat om:

Sociaal Akkoord
1. Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor 
 arbeidsgehandicapten
2. Geen landelijke indicatiestelling, gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband
3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio
4.	 Gemeenten	zijn	verantwoordelijk	voor	de	organisatie	van	de	participatie	van	de	onderkant	van	de	
 arbeidsmarkt
5. Het Rijk ervoor zorgt dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt
6. Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden
 geïnformeerd
7. Er komt geen afzonderlijke  cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt
8.	 Voor	beschut	werk	is	de	beloning	maximaal	100%	van	het	wettelijk	minimumloon
9.	 De	financiering	van	de	pensioenen	van	de	SW-sector	wordt	duurzaam	opgelost



Vereniging Van nederlandse gemeenten

Zorgakkoord
10. Geen korting van € 89 miljoen op het gemeentefonds ten behoeve van de huishoudelijke hulp
11.	 Wettelijke	instrumenten	en	beleidsvrijheid	om	te	zorgen	dat	de	maatschappelijke	ondersteuning	terecht	

komt bij mensen die het niet zelf kunnen regelen en/of het niet zelf kunnen betalen.
12. Geen schotten in de budgetten (Huishoudelijke Hulp, Jeugd GGZ) 
13. Proportionele inspectietaken

Dragen het bestuur van de VNG op
om te bewerkstelligen dat kabinet en gemeenten tot een gedeelde visie komen op basis van bovenstaande con-
dities met betrekking tot zorg- en sociaal akkoord, alvorens tot een verdere uitwerking met de zorgpartners en in 
de	Werkkamer	over	te	gaan.	


