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Samenvatting

In een brief van de minister van BZK (bijlage 2) geeft de minister aan hoe het kabinet het vervolg
met betrekking tot het bestuursakkoord voor zich ziet.
Ook het kabinet is van mening dat er in de afgelopen periode goede afspraken zijn gemaakt die
hun weerslag hebben gekregen in het bestuursakkoord. Ook zegt het zich bewust te zijn van onze
zorgen op het gebied van de SW. Tegelijkertijd wijst het op de afspraken die daarover reeds
voorliggen, zoals de 400 miljoen euro voor een herstructureringsfaciliteit.
Omdat de leden van de VNG het onderdeel ‘werk’ niet voor hun rekening nemen, plaatst het
kabinet nu het afzien van de korting van 100 miljoen op het gemeentefonds terug voor wat betreft
de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) buiten haken.
Om haar “bijzondere verantwoordelijkheid” ten aanzien van de herstructurering van de SW-sector
te versterken, wordt dit geld vervolgens gereserveerd voor onvoorziene ontwikkelingen op het
gebied van de hervorming van de SW-sector. Wanneer het niet nodig is dat geld daaraan te
besteden, wordt uiterlijk in 2015 in een Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen verder
gesproken over de bestemming van deze middelen.
Reactie VNG
Het bestuur van de VNG heeft zich gebogen over de reactie van het kabinet. Het stelt met
instemming vast dat het kabinet net als wij de bereikte afspraken dermate belangrijk vindt, dat
deze nog steeds de basis vormen van onze gezamenlijke inspanningen op belangrijke
onderwerpen. Ook het onlangs verhoogde accrès blijft terecht overeind.
Daarentegen is het bestuur het volstrekt niet eens met het alsnog doorvoeren van een korting van
100 mln euro op het gemeentefonds ten aanzien van de RUD’s. Aangezien wij weten dat de
efficiencyvoordelen waar het kabinet van uitgaat niet kunnen worden gehaald, leidt deze korting
hoe dan ook tot bemoeilijking van het realiseren van de ambities op dit terrein.
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Geacht college en gemeenteraad,

Bij deze stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het bestuursakkoord.
Uitspraak ALV
Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni jongstleden in Ulft hebben de leden met
86,6% van de stemmen uiteindelijk het volgende besloten: 'Vast te stellen dat de leden het
onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het
onderdeel ‘werk’.
De wet Werken naar vermogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen
kabinet en Staten-Generaal. Het onderwerp ‘werk’ komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk.
Maar de VNG zal daarbij een heel actieve lobby voeren richting kabinet en Tweede Kamer met als
doel een beter resultaat op het sociale terrein. De VNG zal daarover met het kabinet
dooronderhandelen.'
Eerste reactie minister van BZK
Minister Donner van BZK reageerde reeds tijdens het VNG-congres met de woorden ‘niet
helemaal is helemaal niet’. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigde hij dat standpunt en
sprak hij de verwachting uit dat de VNG met een voorstel zou komen hoe nu verder te gaan.
VNG: twee sporen
Kort daarop hebben wij een brief aan het kabinet geschreven (bijlage 1) waarin wij het besluit van
de leden mededeelden. Daarbij gaven wij te kennen dat wat de VNG betreft geen aanleiding is om
de goede afspraken in het Bestuursakkoord als niet gemaakt te beschouwen nu wij er beiden
(nog) niet in geslaagd zijn de terechte zorg van de gemeenten weg te nemen.

Het overgrote deel van de afspraken in het Bestuursakkoord kan voortvarend ter hand worden
genomen. Deze afspraken zijn in lijn met zowel de ambities aan Rijkszijde als die van de
gemeenten.
Daarom zijn wij van mening dat wij er beiden goed aan doen met voortvarendheid langs twee
sporen verder te opereren.
Het ene spoor is een daadkrachtige én eendrachtige uitvoering van de vele in het bestuursakkoord
gemaakte afspraken op de eerder genoemde terreinen. Het andere spoor betreft de modernisering
van het beleidsterrein ‘werk’ waarbij Rijk en gemeenten noodzakelijkerwijs vanuit een
eigenstandige verantwoordelijkheid opereren, maar waarover wij gedurende het wetgevingsproces
graag met het kabinet in overleg blijven teneinde de voorwaarden voor een uitvoerbare Wwnv en
in het bijzonder voor de SW-bedrijven te verbeteren.
De VNG maakt over beide sporen graag vervolgafspraken.
Brief met visie Kabinet
In een brief van de minister van BZK (bijlage 2) geeft deze aan hoe het kabinet het vervolg met
betrekking tot het bestuursakkoord voor zich ziet.
Ook het kabinet is van mening dat er in de afgelopen periode goede afspraken zijn gemaakt die
hun weerslag hebben gekregen in het bestuursakkoord. Ook zegt het zich bewust te zijn van onze
zorgen op het gebied van de SW. Tegelijkertijd wijst het op de afspraken die daarover reeds
voorliggen, zoals de 400 miljoen euro voor een herstructureringsfaciliteit.
Omdat de leden van de VNG het onderdeel ‘werk’ buiten haken plaatsten, draait het kabinet nu
het afzien van de korting van 100 miljoen op het gemeentefonds terug voor wat betreft de
regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).
Om haar “bijzondere verantwoordelijkheid” ten aanzien van de SW-problematiek te versterken,
wordt dit geld vervolgens gereserveerd voor onvoorziene ontwikkelingen op het gebied van de
hervorming van de SW-sector. Wanneer het niet nodig is dat geld daaraan te besteden, wordt
uiterlijk in 2015 in een Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen verder gesproken over de
bestemming van deze middelen.
Reactie VNG
Het bestuur van de VNG heeft zich gebogen over de reactie van het kabinet. Het stelt met
instemming vast dat het kabinet net als wij de bereikte afspraken dermate belangrijk vindt, dat
deze nog steeds de basis vormen van onze gezamenlijke inspanningen op belangrijke
onderwerpen. Ook het onlangs verhoogde accrès blijft terecht overeind.
Daarentegen is het bestuur het volstrekt niet eens met het alsnog doorvoeren van een korting van
100 mln euro op het gemeentefonds ten aanzien van de RUD’s. Aangezien wij weten dat de
efficiencyvoordelen waar het kabinet van uitgaat niet kunnen worden gehaald, leidt deze korting
hoe dan ook tot bemoeilijking van het realiseren van de ambities op dit terrein.
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Ook ten aanzien van ‘Werk’ zal hoe dan ook een inspanning moeten worden verricht om de
problematiek op dit gevoelige terrein, het gaat immers om de allerkwetsbaarsten, tot een oplossing
te brengen. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur een commissie ingesteld onder leiding van
de heer Westerlaken om de herstructurering van de SW een realistisch perspectief te geven.
Het bestuur stelt vast dat zowel het kabinet als de VNG het niet nodig achten dat de andere
onderwerpen daarop moeten wachten. We gaan op die terreinen verder op het spoor dat wij
hebben voorgesteld op basis van de afspraken die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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