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Samenvatting 

Met deze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken rond het conceptbestuursakkoord. 

Donderdag 26 mei heeft een delegatie van het VNG-bestuur met een delegatie van het kabinet 

gesproken. In het overleg heeft de VNG nogmaals de zorgen van de gemeenten geuit over de 

uitvoerbaarheid van de afspraken van het onderdeel wet Werken naar vermogen in het bijzonder 

de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 

Op woensdag 25 mei 2011 heeft de Tweede Kamer met de staatssecretaris gesproken over de 
Hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen. Dit overleg heeft vooralsnog geen nadere 
tegemoetkoming opgeleverd. Het overleg met de Kamer wordt 31 mei 2011 voortgezet. 

Daarom kan het bestuur op dit moment geen eindbeeld geven van het standpunt van de Tweede 

Kamer. Na afronding van het Algemeen Overleg van 31 mei 2011 zullen wij u zo spoedig mogelijk 

met een ledenbrief nader informeren. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rond het conceptbestuursakkoord. 

Donderdag 26 mei heeft een delegatie van het VNG-bestuur met een delegatie van het kabinet 
gesproken. In het overleg heeft de VNG nogmaals de zorgen van de gemeenten geuit over de 
uitvoerbaarheid van de afspraken van het onderdeel wet Werken naar vermogen in het bijzonder 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze zorgen kwamen tot uiting in de door de VNG 
georganiseerde ledenbijeenkomsten en de reacties die de gemeenten hebben ingestuurd. 

In het gesprek heeft het kabinet herhaald dat het voorliggende onderhandelaarsakkoord 
ondeelbaar is, met andere woorden: het is een totaalpakket waar geen onderdelen uit gelicht 
kunnen worden. 

Het kabinet heeft in aansluiting aan hetgeen daarover in het bestuursakkoord staat benadrukt dat 
het de herstructurering van de Wsw ziet als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel Rijk als 
gemeenten. Het kabinet stelt echter niet op voorhand extra middelen bovenop de gereserveerde 
€ 400 miljoen beschikbaar voor de herstructureringsfaciliteit en reserveert geen middelen op de 
rijksbegroting. Het benadrukt wel de bereidheid om gezamenlijk overleg te voeren indien de 
onafhankelijke commissie tot de conclusie komt dat aanvullende middelen noodzakelijk blijken. 

Zowel in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 11 mei 2011 (onder meer ter 
voorbereiding van de meicirculaire) als in het overleg van 26 mei 2011 heeft het kabinet een 
positief accres van € 132 miljoen vanaf 2012 en ook voor de jaren daarna een hoger accres 
aangekondigd. Het kabinet heeft herhaald dat dit accres is gekoppeld aan het bestuursakkoord, 
omdat in het bestuursakkoord het instapniveau wordt vastgesteld. 



Op woensdag 25 mei 2011 heeft de Tweede Kamer met de staatssecretaris gesproken over de 
Hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen. Dit overleg heeft vooralsnog geen nadere 
tegemoetkoming opgeleverd. Het overleg met de Kamer wordt 31 mei 2011 voortgezet. 
Daarom kan het bestuur op dit moment geen eindbeeld geven van het standpunt van de Tweede 
Kamer. 

Het bestuur vindt het belangrijk u van deze tussenstand op de hoogte te stellen. Na afronding van 
het Algemeen Overleg van 31 mei 2011 zullen wij u zo spoedig mogelijk met een ledenbrief nader 
informeren. Het bestuur is voornemens dan ook in te gaan op de reacties van de leden op het 
onderhandelaarsakkoord; dit met het oog op de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 
aanstaande. 

Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 

Mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter Directieraad 

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