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Geacht college,
De komende jaren krijgt u er, vanwege de decentralisaties, veel taken bij in het
sociale domein. Het uitgangspunt hierbij is dat de deelname aan de samenleving
van de burger zo goed mogelijk wordt ondersteund en gestimuleerd. Toch moeten
mensen die het echt nodig hebben, kunnen blijven rekenen op ondersteuning van
de overheid welke aansluit bij de behoefte en de mogelijkheden van burgers.
Daarbij is wel maatwerk nodig en wordt bureaucratie vermeden. Dat kan door een
betere dienstverlening aan de burger. Gemeenten zijn de aangewezen bestuurslaag om dit te doen. Zij kunnen dat maatwerk leveren en inspelen op de rol
van het sociale netwerk rond de burger.
De decentralisaties stellen hoge eisen aan gemeenten. Het kabinet en de VNG
onderkennen dat het goed landen van de decentralisaties essentieel is en dat dat
alleen kan als de uitvoeringskracht tussen gemeenten wordt gebundeld. Alle energie van betrokken partijen zal de komende periode erop gericht zijn daartoe adequate vormen van samenwerking te bevorderen en te realiseren. Samenwerken
zorgt ervoor dat gemeenten:
•
beschikken over voldoende specialistische kennis en capaciteit voor een
toereikend aanbod van zorg- en hulpverlening;
•
voldoende (gezamenlijke) draagkracht hebben om financiële schommelingen op te vangen;
•
beschikken over meer slagkracht tegenover zorg- en dienstverleners in
het (maatschappelijk midden)veld;
•
de mogelijkheid hebben om kwalitatief hoogwaardige meerjarige contracten met professionele zorg- en dienstverleners af te sluiten.
Over het langere termijn perspectief voor gemeentelijke samenwerking en het
streefbeeld van inwonertal verwijs ik naar de brief die ik 13 maart jongstleden aan
de Tweede Kamer heb verzonden. Waar nodig zal met de VNG de discussie verder
gevoerd worden in het kader van de binnenkort te presenteren visie over de inrichting van het openbaar bestuur. Uitgangspunt voor het kabinet is daarbij, wat
reeds bii de regeringsverklaring is aangegeven, dat gemeentelijke herindelingen

Vormgeving van samenwerkingsverbanden
De VNG heeft in een ledenbrief van 16 januari jl. aangegeven dat zij streeft naar
niet-vrijblijvende samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt incongruentie en bestuurlijke drukte zoveel mogelijk voorkomen. De VNG heeft u opgeroepen om met
omliggende gemeenten in gesprek gaan en om vóór 31 mei 2013 met voorstellen
voor (nieuwe) vormen van samenwerking in het sociale domein te komen. Het
kabinet sluit zich hier graag bij aan. Het zal samen met de VNG toezien op de
voortgang van de vorming van de samenwerkingsverbanden, die ook toetsen en
via bijvoorbeeld handreikingen en bijeenkomsten zo veel mogelijk ondersteunen.
De VNG zal hiervoor u om informatie vragen. Via het programma Slim Samenwerken verzamelt de VNG gegevens over:
» welke gemeenten met welke gemeenten samenwerken op alle drie de decentralisaties;
» voor welke taken de samenwerking wordt aangaan;
• en in welke vorm (publiek, privaat, Wet gemeenschappelijke regelingen,
convenant) de samenwerking plaatsvindt.
Als de samenwerking niet aan de gestelde criteria voldoet, zal het kabinet met uw
gemeente of samenwerkingsverband overleggen om te bekijken hoe aan de gestelde criteria kan worden voldaan. Bij onvoldoende voortgang zal het kabinet de
(wettelijke) mogelijkheden bezien om de betreffende samenwerkingsverbanden
wel aan de gestelde criteria te laten voldoen.
Taken binnen het sociale domein
Alle gemeenten krijgen te maken met de decentralisaties. Maar de uitvoering van
die taken dient goed te zijn geregeld. Over de exacte invulling van de taken en de
toetsing daarvan worden in maart besluiten genomen. Het gaat daarbij om de
volgende taken:
a) Taken in het sociale domein die door alle gemeenten afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld gemeentelijke eerstelijnszorg. Gemeenten zorgen ervoor zorgen dat hun inwoners toegang hebben tot deze zorg, bijvoorbeeld door daarvoor een apart loket in te richten.
b) Taken in het sociale domein waarvoor het nodig is om die op (sub)reglonaal
niveau uit te voeren. Denk daarbij aan taken op het terrein van inkoop van
bepaalde vormen van ondersteuning en zorg, maar ook aan de sociale werkvoorziening.
c) Taken die vragen om uitvoering op bovenregionaal niveau of zelfs op provinciaal of landelijk niveau. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het organiseren van
specifieke taken of specialistische zorg voor bepaalde groepen. Hiervoor zijn al
een aantal afspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor de invoering van de Participatiewet en de jeugdzorg. Ook onderwerpen als werkgeversdienstverlening
kunnen beter op dit niveau worden ingevuld. Daardoor neemt de lastendruk
af voor bedrijven die veel contact hebben met gemeenten. Bij de jeugdzorg is
afgesproken dat taken als de jeugdbescherming en jeugdreclassering op dit
niveau worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor het Meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling en residentiële zorg.
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Samenwerkingsverbanden
De VNG heeft aangegeven dat de te vormen samenwerkingsverbanden aan de
volgende criteria worden getoetst:
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de gekozen samenwerkingcheeft een schaal die efficiënt is en een samenhangend verzorgingsgebied kent (met het oog op de omvang van het aantal cliënten dan wel het aantal aanbieders);
de gekozen samenwerking biedt voldoende basis voor goed toezicht op
eventuele risico's;
het voorkomen van 'witte vlekken'; zodat een gemeente geen toegang zou
hebben tot een samenwerkingsverband;
een goede en stevige regie in de richting van en een goed relatie met
(grote) maatschappelijke en zorginstellingen;
Voldoende voortgang in de gekozen schaal en samenwerking.

Het kabinet vindt daarnaast de volgende criteria van belang:
c

de samenwerkingsverbanden worden vormgegeven op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en bij de keuzes voor samenwerking wordt
rekening gehouden met reeds bestaande wettelijke vereisten voor regionale samenwerking;
e gemeenten maken veelal deel uit van vele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in een intergemeentelijke sociale dienst, een sociale werkvoorziening, GGD of een samenwerkingsverband voor de uitvoering van de
Wmo. Uitgangspunt is het streven naar congruentie, waarbij zoveel mogelijk bestaande, goed functionerende samenwerkingsverbanden gerespecteerd zullen worden en waar op basis van goed geldende redenen van kan
worden afgeweken. Onder congruentie wordt verstaan dat gemeenten met
dezelfde bestuurlijke partners samenwerken om de decentralisaties uit te
voeren;
c voor het bovenregionale niveau (taakniveau c) bestaan reeds de arbeidsmarktregio's. Gemeenten zijn nog bezig met het vormgeven van bovenregionale samenwerkingsverbanden voor de nieuwe taken in het kader van
de zorg voor jeugd. Belangrijk is dat deze samenwerkingsverbanden voldoende robuust zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taken en dat gestreefd wordt naar congruentie tussen verschillende (bestaande) samenwerkingsverbanden. Over de benodigde schaal van deze samenwerkingsverbanden zal nog nader bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen Rijk en
de VNG.
e

e

binnen de buitengrenzen van de bovenregionale samenwerkingsverbanden
kunnen congruente samenwerkingsverbanden op (sub)regionaal niveau
(taakniveau b) worden gerealiseerd;
bij de samenwerking dient rekening gehouden te worden met de positie
van de centrumgemeenten. Zo wordt voorkomen dat kleinere gemeenten
rondom een centrumgemeente alleen met elkaar samen willen werken,
waardoor de centrumgemeente in een geïsoleerde positie terecht komen.

Tensfotte
De komende jaren zal veel voor u veranderen. Rijk en gemeenten moeten deze
veranderingen gezamenlijk oppakken. Samen met u wil ik op een goede wijze
invul/ing geven aan die veranderingen. Ik ga er van uit dat ik op uw medewerking
kan rekenen.
c
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