
Rijksoverheid VlUG

BESTUURLIJKE AFSPRAKEN IN RELATIE TOT DE INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN

Partijen: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (namens de gemeenten).

Overwegende dat:

• op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en

de Participatiewet in werking treden, waardoor gemeenten geheel verantwoordelijk worden

voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie;

• hiermee de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger wordt gebracht en gemeenten in

staat worden gesteld integraal en samenhangend beleid te voeren;

• gemeenten ruime beleidsvrijheid krijgen bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheden;

dit ook gevolgen heeft voor de wijze waarop de financiële middelen aan gemeenten worden

verstrekt;

het vanwege de financiële kaders van belang is voor gemeenten om van meet af aan

vernieuwend met de verantwoordelijkheden aan de slag te gaan;

het kabinet voor zijn systeemverantwoordelijkheid informatie nodig heeft over de effecten

van het ingezette beleid en de werking van het gekozen stelsel;

• gemeenten sturingsinformatie nodig hebben ten behoeve van de verantwoording van het

College van B&W aan de gemeenteraad;

• recente afspraken over de inrichting van de informatievoorziening en de Transitiecommissie

Sociaal Domein de partijen vertrouwen geven dat de transformatiefase goed zal verlopen.

Komen overeen dat:

het kabinet vanaf 1 januari 2015 voor drie jaar de middelen voor de gedecentraliseerde

taken in het sociaal domein via een integratie-uitkering in de zin van artikel 5, tweede lid,

van de Financiële-verhoudingswet ter beschikking stelt. Het gaat dan om de middelen

behorend bij de nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning

2015 en het gebundelde participatiebudget zoals dat per 1 januari 2015 voor de

Participatiewet geldt;
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• deze middelen na drie jaar overgaan naar de algemene uitkering van het gemeentefonds,

tenzij dit om verdeelsysteemtechnische redenen niet mogelijk is;

• gemeenten deze middelen vanaf 2015 vrij kunnen besteden;

• het kabinet en de VNG het belang delen om deze middelen in te zetten voor de uitvoering

van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd

klaarstaan en kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden;

• het kabinet en de VNG zorgen voor een afgestemde en samenhangende

informatievoorziening sociaal domein per 2015;

• de inrichting van de informatievoorziening sociaal domein door de gemeenten, de VNG en

het Rijk in de daaropvolgende jaren gezamenlijk zal worden doorontwikkeld, verder

geïntegreerd, aangescherpt en waar mogelijk versimpeld;

• de uitgaven van gemeenten aan het sociaal domein als onderdeel van de monitor sociaal

domein apart zichtbaar zijn;

• het kabinet deze informatie verkrijgt via het Informatiesysteem voor Derden (1v3);

• het kabinet en de VNG de uitkomsten van de monitoring jaarlijks bespreken in een

bestuurlijk overleg;

• de VNG haar leden zal verzoeken informatie in het kader van de decentralisaties in het

sociaal domein aan te leveren, waarbij het uitgangspunt geldt dat de informatie eenmalig

wordt gevraagd, meervoudig wordt gebruikt en het zoveel mogelijk informatie betreft die

gemeenten ook in het kader van de horizontale verantwoordelijkheid gebruiken;

• het kabinet, de VNG en afzonderlijke gemeenten via de Transitiecommissie Sociaal Domein

worden geïnformeerd en geadviseerd over gesignaleerde knelpunten en risico’s, zodat zij

op basis van deze signalen tijdig kunnen bijsturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R H.A. Plasterk

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
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