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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 min 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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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. 
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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 min 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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Kenmerk 
2011-2000253053 

De ledenvergadering van de VNG heeft op 8 juni j l . vastgesteld dat zij het 
onderhandelaarsakkoord voor haar rekening kan nemen met uitzondering van 
onderdeel 6 .1 , "werken naar vermogen" dat zij niet voor haar rekening kan nemen. 
Op 14 juni j l . heeft u de minister-president en mij bij brief nader toegelicht waarom 
ook het kabinet dit als aanvaarding en niet als afwijzing van het akkoord zou 
moeten begrijpen. 

Het kabinet heeft zich in het licht van het besluit van de VNG en uw nadere 
toelichting beraden op de situatie. Een akkoord is pas een akkoord als men het ook 
over het laatste punt eens is. In dit geval betrof dat de onderhandelingen over de 
afspraken rond "werken naar vermogen" in onderdeel 6.1. Teneinde daarover een 
akkoord te bereiken deed het kabinet een aantal substantiële financiële concessies, 
zoals de afspraak om de vorming en het functioneren van de regionale 
uitvoeringsdiensten (RUD's) niet te belasten met een korting, zoals die was 
voorzien in de startnota van het financiële beleid van het kabinet. U zult dan ook 
kunnen begrijpen dat het kabinet die afspraak evenzeer buiten haken geplaatst 
acht door het besluit van uw ledenvergadering. 

Ook het kabinet is van mening dat er in de afgelopen periode goede afspraken zijn 
gemaakt die hun weerslag hebben gekregen in het onderhandelaarsakkoord. Het 
kabinet is zich ook zeer wel bewust van het feit dat gemeenten enerzijds de 
beleidsmatige beweging de SW-sector te herstructureren zouden kunnen steunen, 
maar anderzijds zorgen hebben dat de financiële afspraken, die gemaakt zijn in 
hoofdstuk 6 .1 , in de praktijk onvoldoende zullen blijken te zijn. Het kabinet heeft 
een en ander maal aangegeven welke mogelijkheden er zijn, in het licht van de 
beschikbare budgetten, om de lasten van de beoogde hervorming te dekken. In het 
onderhandelaarsakkoord was bovendien 400 min. euro uitgetrokken voor de 
herstructureringsfaciliteit. Ook heeft het kabinet uitgesproken dat zo alsnog mocht 
blijken dat gemeenten die ondanks het feit dat zij een beleid hebben gevoerd zoals 
dat in het onderhandelaarsakkoord werd afgesproken, alsnog geconfronteerd 
worden met onvoorziene lasten, het kabinet zich daar mede verantwoordelijk voor 
weet. Of zoals ik het verwoordde in uw ledenvergadering: 'waar gemeenten solidair 
het rijksbeleid uitvoeren is er ook soliditeit ten aanzien van de kosten en de 
risico's.' Daartoe werd in het onderhandelaarsakkoord expliciet bepaald dat' twee 
jaar na de start van de operatie door een onafhankelijke commissie zal worden 
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beoordeeld wat de stand van zaken is van de uitvoering van de plannen en de Datum 
vordering van herstructurering inclusief de financiële aspecten daarvan'. 5 J u l i 2011 

Kenmerk 
In het licht van het feit dat deze afspraken en toezeggingen de zorgen bij uw leden 2011-2000253053 
niet hebben kunnen wegnemen zoals blijkt uit de beslissing over onderdeel 6.1 door 
uw ledenvergadering, wil het kabinet de toezegging versterken dat het een 
bijzondere verantwoordelijkheid voelt ten aanzien van de hervorming van de Sw-
sector voor gemeenten die optimaal inzetten op uitvoering van het beleid zoals 
voorzien in het onderhandelaarsakkoord. Het kabinet is bereid daartoe de door het 
buiten haken plaatsen van de afspraak inzake de RUD's vrijkomende middelen te 
reserveren, zodat de mogelijkheid is gecreëerd de door het kabinet gevoelde 
verantwoordelijkheid indien noodzakelijk, blijkend uit de evaluatie twee jaar na de 
start, financieel te vertalen. Daarbij is het kabinet bereid toe te zeggen dat in de 
mate dat de gereserveerde middelen uiteindelijk -zoals het kabinet verwacht- niet 
nodig zullen blijken te zijn voor de risico's rond de uitvoering van "werken naar 
vermogen", over de bestemming daarvan in bestuurlijk overleg (BOFV) uiterlijk in 
2015 afspraken kunnen worden gemaakt. 

Op deze wijze meent het kabinet dat naar aanleiding van de beslissing van uw 
ledenvergadering van 8 juni j l . alsnog een basis gevonden kan worden voor 
uitvoering van de afspraken van het onderhandelaarsakkoord. Evenals de VNG dit 
doet met betrekking tot onderdeel 6.1 stelt het kabinet zich daarbij vrijer op ten 
opzichte van dit onderdeel en de afspraak over het niet belasten van de vorming en 
het functioneren van de regionale uitvoeringsdiensten met de in de startnota 
voorziene korting op het gemeentefonds. Het kabinet zal overigens de uitkomst van 
het in het onderhandelaarsakkoord bevestigde herstel van de 
normeringsystematiek m.i.v. 2012 respecteren. Gelet op uw brief van 14 juni 2011 
meen ik dat op deze wijze voor beide partijen de afspraken van het 
onderhandelaarsakkoord een bindende basis kunnen bieden voor constructieve 
samenwerking in de komende jaren bij de aanpak van de vraagstukken en 
hervormingen waarvoor Nederland geplaatst is. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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Geachte heer Rutte, geachte heer Donner, 

Hiermee stellen wij u graag op de hoogte van de uitkomst van de ledenraadpleging en de uitspraak 
van de Algemene Ledenvergadering van de VNG over het Bestuursakkoord en geven wij onze visie op 

i het vervolg. 

Voorgeschiedenis 
Bij brief van 18 april ji. gaven wij u te kennen het onderhandelaarsakkoord te tekenen om het 
vervolgens aan de gemeenten voor te leggen. De leden van de VNG zouden uiteindelijk beslissen op 
de ALV. 
Overigens maakten wij reeds toen onze zorgen kenbaar op het gebied van 'werk', met name de WSW. 
Het bestuur van de VNG heeft het akkoord aan de leden voorgelegd en in een aantal drukbezochte 
informatiesessies toegelicht. Voorts heeft het de gemeenten verzocht hun opinie reeds vóór de 
Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de VNG kenbaar te maken. Dit is in groten getale 
gebeurd 
Aan de vooravond van het VNG-congres hebben wij op 26 mei en 6 juni jl. met u en de 
staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken gesproken over de signalen die uit deze 
ledenraadpleging naar voren kwamen. Wij hebben u gemeld, dat de Nederlandse gemeenten 
eendrachtig verantwoordelijkheid willen nemen voor een ongekend omvangrijk en ambitieus pakket 
van decentralisaties op het gebied van jeugd en zorg alsmede voor belangrijke operaties op 
beleidsterreinen als ruimtelijke ontwikkeling, wonen, stedelijke ontwikkeling, dienstverlening, en 
vermindering van regeldruk. Wij hebben u toen ook gemeld, dat de gemeenten even eensluidend 
uitspreken niet de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het onderdeel 'werk' als gevolg van de 
uitvoeringsvoorwaarden vooral in financieel opzicht. Op grond hiervan heeft het bestuur van de VNG 
de leden geadviseerd in de ALV vast te stellen, dat de gemeenten het Bestuursakkoord voor hun 
rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel 6.1., dat daarmee venwezen 
wordt naar het wetgevingsproces. 
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U heeft zich toen op het standpunt gesteld, dat de VNG er rekening mee moest houden dat het kabinet 
deze uitspraak zou beschouwen als een afwijzing van het Bestuursakkoord. 

Wij hebben daarop geantwoord, dat die conclusie wat ons betreft niet terecht zou zijn, aangezien het 
akkoord door ons niet ingetrokken of geamendeerd wordt, maar dat de leden van de VNG dit deel niet 
kunnen steunen. 

Uitspraak van de gemeenten 
Tijdens de ALV op 8 juni jl. in Ulft hebben de gemeenten 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.' 
Tijdens het debat in dè Tweede Kamer op 9 juni heeft u aangekondigd de VNG te vragen naar de 
duiding van dit besluit. Wij voldoen hiermee graag aan dit verzoek. 
Wat de VNG betreft is er nog steeds een Bestuursakkoord dat de gemeenten voor hun rekening 
kunnen nemen, ook al is dat niet het geval voor 6.1. 
Gedurende vijf maanden intensief onderhandelen over het Bestuursakkoord hebben het kabinet en de 
VNG (alsmede IPO en Unie) over een groot aantal moeilijke dossiers goede afspraken kunnen maken 
en een gezamenlijke marsroute geformuleerd voor een effectiever en slagvaardiger overheid. Er is een 
goede basis gevonden voor omvangrijke decentralisaties op het gebied van jeugd en zorg waarbij de 
gemeenten gezien het samenhangende pakket van beleidsvrijheid en degelijke financiële 
arrangementen een structurele bezuiniging van € 440 min voor hun rekening nemen. 
Van het begin af aan was er evenwel verschil van taxatie over de vraag of de afspraken rond 'werk' 
voldoende garanties opleverden voor een uitvoerbaar geheel. Wij moeten constateren, dat de zorg 
voor de gemeenten niet weggenomen is en dat het gevaar dreigt, dat de Wet Werken naar Vermogen 
grote financiële risico's voor de gemeenten gaat opleveren die zij niet kunnen dragen. Aangezien het 
kabinet zich op het standpunt stelde, dat er in het kader van het Bestuursakkoord geen ruimte meer 
was om via verdere onderhandeling deze zorg weg te nemen hebben wij de conclusie getrokken, dat 
dit dan zal moeten geschieden gedurende het wetgevingsproces. Wij.zullen daarbij uiteraard zo dat 
kan in goed overleg met het kabinet met voorstellen komen. 

Conclusie en vervolg 
Dit alles overziende is er wat de VNG betreft geen aanleiding 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. 
Maatschappelijk zijn deze operaties nodig en wordt hierop gewacht. Niemand, zeker de mensen niet 
waar het uiteindelijk om gaat, heeft belang bij vertragingen die voortvloeien uit het terzijde schuiven 
van het werk dat de betrokken overheden reeds hebben gedaan. 
Daarom zijn wij van mening, dat wij er beiden goed aan doen met voortvarendheid langs twee sporen 
verder te opereren. 
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Het ene spoor is een daadkrachtige èn 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 u 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 met u vervolgafspraken. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop met deze brief de helderheid te hebben geboden die de noodzakelijke goede 
samenwerking op basis van het bestuursakkoord tussen de overheden op lastige terreinen in een 
moeilijke tijd mogelijk blijft maken. Wij achten dit in het belang van onze burgers die effectief bestuur 
van hun overheid mogen vragen. 

Hoogachtend, 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

A. Jorritsma-Lebbink 
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Joost Henselmans 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Antwoord 
donderdag 7 juli 201111:55 
DIVJielpdesk 
FW: Ledenbrief 11/046: Laatste ontwikkelingen rond het bestuursakkoord 
110614_Brief_VNG_aan_kabinet.pdf; m-brief-van-minister-aan-vng-met-reactie-op-
brief-over-onderhandelaarsakkoord.pdf; Ledenbrief_BB-U201101318.pdf 

Hoi Collega, 

Zou je deze e-mail willen registreren? 

Bedankt. 
Mvg, 
Michèle 

Van: VNG LEDEN [mailto:vngleden@VNG.NL] 
Verzonden: donderdag 7 juli 201111:15 
Aan: VNG LEDEN 
Onderwerp: Ledenbrief 11/046: Laatste ontwikkelingen rond het bestuursakkoord 

Vereniging van 
Mcdedandse Geinccfiten 07-07-2011 

Klik of kopieer onderstaand adres vc 
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. IJ a ^ e n 

http://www.vnq.nI/eCache/DEF/1/09; 

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 

nemers plsaatsWi^t4<abjijet nu bet afzijgij van de korting van 100 miljoen op 
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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 min 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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