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Samenvatting
Hierbij treft u in de bijlage de resolutie "Een lokale vitale samenleving". Deze resolutie ligt ter
bespreking voor in de A L V bij agendapunt 11: Ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein.
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Geacht college en gemeenteraad,
Bijgaand ontvangt u de reeds aangekondigde resolutie "Een vitale lokale samenleving". In de A L V
van 5 juni a.s. willen wij zoals aangekondigd met u van gedachten wisselen over de belangrijke
en actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarvoor hebben wij u op 24 mei een position
paper verzonden met de uitgangspunten voor het sociale domein. Op basis daarvan heeft de
V N G op 28 mei een overleg gevoerd met het kabinet over de decentralisaties. Op maandag 3 juni
heeft het V N G bestuur overlegd over de inzet voor de komende periode, gezien het zorg en
sociaal akkoord en dit overleg met het kabinet. Die inzet treft u aan in bijgaande resolutie "Een
vitale lokale samenleving". Daarin zijn condities en uitgangspunten geformuleerd voor een goed
decentralisatieproces. Graag willen wij met u in gesprek hierover tijdens de ledenvergadering
teneinde hieromtrent een resolutie vast te stellen.

Gezien de actuele ontwikkelingen ontvangt u de resolutie pas op een zeer laat moment. Daardoor
gelden niet de gebruikelijke termijnen voor amendementen. Ook om die reden hebben we een
compacte resolutie gemaakt op hoofdlijnen. W e zien uit naar een goede gedachte wisseling met u
hierover aanstaande woensdag tijdens de ledenvergadering.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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A. Jorritsma-Lebbink

Deze leden brief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
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De druk op het sociale stelsel in Nederland vraagt andere antwoorden. Gemeenten zijn op zoek naar die ant
woorden om te kunnen blijven werken aan een vitale samenleving. Een samenleving met actief participerende
burgers, die eigen regie voeren over hun leven en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan
niet iedereen altijd zelf, daar waar nodig organiseren en faciliteren gemeenten ondersteuning en activering.
Gemeenten hebben gepleit om deze taken op het lokale niveau te beleggen, met ais uitgangspunt dat door
lokaal en integraal te werken winst te behalen valt. Het is daarbij wel van essentieel belang dat de decentralisa
ties zodanig worden vormgegeven dat gemeenten ruimte hebben de taken naar de lokaie situatie te vertalen.
Gemeenten wiilen in partnerschap met het Rijk daaraan invulling geven, met oog voor ieders positie.
lIËSÖfüîiË

De leden van de VNG in de ALV bijeen op 5 juni 2013 te Zwolle,

bovenstaande algemene uitgangspunten aan de recente ontwikkelingen rond het zorg en sociaal akkoord
Consiatemnde
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gemeenten de ambities en principes van de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" ais uitgangspunt
nemen
ontwikkeiingen voor de decentralisaties en een integrale aanpak in het sociale domein reeds in gang zijn
gezet en gemeenten al praktijk maken van een integrale aanpak
gemeenten de verantwoordelijkheid die de sociaie partners hebben genomen om het overieg in de poider
weer op gang te brengen waarderen
ook de sociaie partners een verantwoordelijkheid nemen in het sociale domein, hetgeen van groot beíang is
R ijk en gemeenten eikaars partner zijn in de verdere uitwerking van het sociaal akkoord met de sociaie
partners
de nieuwe Wmo taken door gemeenten met een bezuiniging tussen de 15Vo en 40 A moeten worden uitge
voerd
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dat:
»
in het zorg en sociaal akkoord voornemens staan die niet sporen met de uitgangspunten van gemeenten
voor de decentralisaties
»
aan de voigende condities moet worden voldaan om gemeenten in staat te stellen om hun taken op het
terrein van werk en zorg goed in te kunnen vullen.
het gaat om:
Soö&itš Akkoord
1. Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor
arbeidsgehandicapten
2. Geen landelijke indicaties telling, gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband
3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio
4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de
arbeidsmarkt
5. Het Rijk ervoor zorgt dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt
6. Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden
geïnformeerd
7. Er komt geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt
8. Voor beschut werk is de beloning maximaal 100Ze van het wettelijk minimumloon
9. De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost
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10, Geen korting van C89 miljoen op het gemeentefonds ten behoeve van de huishoudelijke hulp
11, Wettelijke instrumenten en beleidsvrijheid om te zorgen dat de maatschappelijke ondersteuning terecht
komt bij mensen die het niet zelf kunnen regelen en/of het niet zelf kunnen betalen,
12, Geen schotten in de budgetten (Huishoudelijke Hulp, Jeugd GGZ)
13, Proportionele inspectietaken

ũmgm imí bestuur van ŵ vm ap
om te bewerkstelligen dat kabinet en gemeenten tot een gedeelde visie komen op basis van bovenstaande con
dities met betrekking tot zorg en sociaal akkoord, alvorens tot een verdere uitwerking met de zorgpartners en in
de Werkkamer over te gaan.
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