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Geachte mevrouw Zandstra,

Versterking dienstverlening bij gemeenten
In de decembercirculaire 2021 hebben wij vanuit het Rijk tot en met 2027 tijdelijk budget 
ontvangen voor versterking van de dienstverlening gemeenten.
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast 
de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die 
structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan 
is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de 
gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij 
gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot 
en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat 
de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG 
het gesprek aangaan over de periode na 2027.

Voorstel gevraagd vanuit BUCH aan de gemeenten
Aangezien de werkorganisatie de BUCH de dienstverlening voor de deelnemende 
gemeenten verzorgt en uitvoert hebben wij deze budgetten binnen onze eigen begroting 
vanaf 2022 gereserveerd als toekomstige bijdrage aan de BUCH. 
Dit in afwachting van een voorstel vanuit uw directie aan de colleges van de deelnemende 
gemeenten hoe deze budgetten ingezet kunnen worden voor de doeleinden zoals 
beschreven in de decembercirculaire 2021 in paragraaf 2.2.3 op blz. 7 t/m 9. 
Het betreft de volgende onderwerpen, robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, 
versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken. 

Wij verzoeken u om uiterlijk 1 april 2022 dit voorstel aan de colleges van de deelnemende 
gemeenten voor te leggen zodat indien nodig de verdere verwerking nog in de kadernota 
2023 kan plaatsvinden.
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De bedragen voor Bergen betreffen:
Bergen 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Robuust rechtsbeschermingssysteem 30.073 31.102 34.472 34.788 35.450 36.215
Versterking ondersteuning wijkteams 53.172 54.939 55.025 55.494 56.510 63.904
Impuls integraal werken 41.731 6.917 3.950
Systeemleren 10.119 10.502 10.550 10.670 10.897 11.161
Versterking diensverlening 135.095 103.460 103.997 100.952 102.857 111.280

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Jan Belleman, Gemeente controller Bergen 
van het team Regie via telefoonnummer 088 909 7628. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 22uit00066 vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor L.Hj. (Lars) Voskuil
secretaris burgemeester
1

2


