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Woord vooraf 
In zijn eerste Miljoenennota formuleert het kabinet flinke ambities en voert het 

tegelijkertijd ongekend forse bezuinigingen door. Opvallend genoeg draaien de 

gemeenten op voor een zeer groot deel van zowel de ambities als de bezuinigingen. 

Uit de omvangrijke decentralisaties op het terrein van werk, AWBZ en jeugdzorg 

spreekt een groot vertrouwen in gemeenten om na het eerdere succes van de Wet 

werk en Bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook deze 

nieuwe taken voortvarend en efficient op te pakken. Uit de daarmee gepaard gaande 

efficiencykortingen en andere bezuinigingen ten laste van gemeenten spreekt het 

vertrouwen dat gemeenten in staat zijn deze taken per ommegaande substantieel goed

koper uit te voeren. En dat gedurende de grootste economische crisis sinds decennia. 

In onze eerste reactie op de Rijksbegroting 2012 hebben wij op 16 september jl. reeds aangegeven dat dit 

verwachtingspatroon van het kabinet niet realistisch is. Als eerste overheid dichtbij de burger, zijn gemeenten 

inderdaad bij uitstek de partij om taken op het gebied van de zorg en het arbeidsmarktbeleid op zich te nemen. 

Daarnaast zijn zij ook daadwerkelijk in staat om op termijn taken beter en goedkoper uit te voeren. Maar dat lukt 

niet zonder een zorgvuldige voorbereiding en de juiste investeringen bij de start van de nieuwe taken. Zeker waar 

het omvangrijke operaties als de herstructurering van de sociale werkvoorziening betreft. Over de invulling van 

de Wet werken naar vermogen zullen wij overeenkomstig de uitspraak van de ALV dooronderhandelen met het 

kabinet en tegelijkertijd onze zaak bepleiten bij de Tweede Kamer. 

Daarbij speelt de economische crisis ook gemeenten danig parten. Zo moesten gemeenten vorig jaar voorzieningen 

treffen voor € 1 miljard aan directe verliezen op grondexploitatie. Ook op tal van andere terreinen hebben de 

gemeenten te kampen met stijgende lasten en dalende baten. In de recente septembercirculaire blijkt als klap op 

de vuurpijl dat het accres in 2012 voor gemeenten € 179 miljoen (toch ruim 10 euro per inwoner) lager uitvalt dan 

in het voorjaar werd verwacht. Gemeenten zijn er tot nu toe steeds in geslaagd tegenvallers zelf op te vangen. De 

ontwikkeling van lokale lasten voor burgers en bedrijven is beperkt gebleven en is sinds jaar en dag geringer dan de 

ontwikkeling van de lasten van de Rijksoverheid. De rek bij gemeenten is echter niet oneindig en doorrekeningen 

van de financiële positie van gemeenten laten zien dat een deel van de gemeenten op korte termijn in acute 

problemen kan komen. 

In deze bijzondere ledenbrief stellen wij u op de hoogte van de voor gemeenten belangrijke voornemens van 

het kabinet en de gevolgen daarvan voor de gemeenten. Het beeld dat hieruit naar voren komt is helder. De 

gemeenten nemen een groot deel van de bezuinigingen voor hun rekening en hun financiële armslag wordt 

sterk aangetast. Dat is een slechte zaak voor gemeenten, maar veel belangrijker nog ook een slechte zaak voor 

hun burgers. Bovendien is nog onduidelijk hoe de stapeling van bezuinigingen uitpakt voor kwetsbare groepen 

inwoners. Te zijner tijd zullen wij bij de behandeling van de departementale begrotingen in de Tweede Kamer 

specifieker reageren op de verschillende kabinetsvoornemens. 

s*~*~h y 

Ralph Pans 

Voorzitter directieraad VNG 
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I. Financiën 

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2012, SAMENVATTING 

Het financieel perspectief 2012 is voor de gemeenten niet goed. Een reeks van kortingen en tegenvallers 

komt op de gemeenten af. Wij beperken ons hier tot de effecten van de rijksbegroting 2012. Tegenvallers 

in bijvoorbeeld de grondexploitatie blijven buiten beschouwing. Het algemene financiële beeld voor de 

gemeenten is daarmee nog aanzienlijk slechter dan hier beschreven. 

De belangrijkste posten staan in onderstaande tabel. Veel van die posten zijn reeds in het Regeerakkoord 

aangekondigd. Over de inhoud van het Regeerakkoord heeft de VNG in 19 oktober 2010 een bijzondere 

ledenbrief uitgebracht, waarin ook de meerjarige financiële gevolgen voor gemeenten worden geschetst. Op 

deze plaats beperken wi j ons to t de effecten van de Rijksbegroting 2012 op de gemeentebegroting 2012. De 

opsomming is niet uitputtend. Tegenover de hier genoemde kortingen en tegenvallers staat een beperkt aantal 

kleinere meevallers. Wij laten die hier ongenoemd, niet in de laatste plaats omdat tegenover deze bedragen 

dikwijls verplichtingen staan. In het vervolg van deze bijzondere ledenbrief worden deze posten besproken. 

Accres gemeentefonds (Rijksbegroting 2012) 

Regionale omgevingsdiensten (Regeerakkoord) 

Normeren lokaal inkomensbeleid (Regeerakkoord) 

Gerichte schuldhulpverlening (Regeerakkoord) 

Van Montfransgelden (Regeerakkoord) 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (Regeerakkoord) 

Tekort huishoudelijke hulp (na korting 2011 van 200 miljoen) 

Herstructurering WSW 

Tekort inkomensdeel Wwb (inclusief eigen risico) 

Wet werken naar vermogen (re-integratiemiddelen) 

Nadeel 2012 (x min euro's) 

Wat wil het kabinet? 

In de Bestuursafspraken 2011-2015 is vastgelegd dat in 2012 de normeringssystematiek in het gemeentefonds 

weer in werking wordt gesteld, nadat deze voor 2009, 2010 en 2011 was bevroren. Dit betekent dat het 

gemeentefonds met ingang van 2012 weer 'gelijk trap op' en 'gelijk trap af' gaat met de rijksuitgaven. De 

bezuinigingen op de rijksbegroting 2012 tikken daarom door in het groeipercentage ('het accres') van het 

gemeentefonds. De vooruitzichten zijn in vergelijking met het voorbije voorjaar fors verslechterd. Op dringend 

verzoek van de VNG wordt er in het gemeentefonds geld gereserveerd voor de invoering van de Wet werken 

naar vermogen. Het te reserveren bedrag wordt, ondanks onze bezwaren, gefinancierd door het doorzetten 

van de in het Regeerakkoord aangekondigde korting op de regionale uitvoeringsdiensten. Er is een grondige 

herverdeling van het gemeentefonds in voorbereiding. De eerste stap wordt voorzien in 2013. 
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Wat betekent dat voor de gemeenten? 

Het accres 2012 is fors lager dan voorzien in de meicirculaire gemeentefonds 2011. Werd in het voorjaar nog 

uitgegaan van een groei van het gemeentefonds van € 91 miljoen, de nieuwe stand is € 88 miljoen negatief. Dit 

komt overeen met een daling van 0,52%. Op het eerste gezicht lijkt dit nadeel te worden goedgemaakt door 

de gemiddeld hogere accressen in de latere jaren. Deze cijfers kennen echter een grote onzekerheidsmarge. 

Belangrijk is dat het om nominale cijfers gaat. Wordt rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling dan 

gaat de koopkracht van gemeenten in 2012 fors omlaag. 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

W\ 

Nominale ontwikkeling gemeentefonds, in miljoenen euro's 

• Accres 

Verschil t.o.v. meicirculaire 2011 

De eenzijdig door het kabinet opgelegde korting op de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten 

bedraagt € 50 miljoen in 2012, oplopend naar€ 100 miljoen in 2014. De gekorte bedragen worden gereserveerd 

voor extra uitgaven bij de invoering van de Wet werk en bijstand. 

De herverdeling van het gemeentefonds kan met ingang van 2013 leiden tot flinke verschuivingen in de 

verdeling. In najaar 2011 komen de beheerders van het gemeentefonds met voorstellen. In samenspraak 

met de leden zal de VNG op deze voorstellen reageren, waarbij ook zal worden gesproken over het door de 

beheerders voorgestelde t i jdpad. De financiële vooruitzichten voor de gemeenten zijn allerminst rooskleurig 

en er is veel onzekerheid over bijvoorbeeld de financiële effecten van de komende decentralisaties. Onder die 

omstandigheden kan de herverdeling van het gemeentefonds wellicht worden uitgesteld. 

Wat wil het kabinet? 

Nutsbedrijven hoeven in de toekomst geen precariobelasting meer te betalen voor hun netwerken. Op verzoek 

van de Tweede Kamer bereidt de minister van BZK een wet voor die erin voorziet netwerken van nutsbedrijven 

vrij te stellen van precariobelasting. Als redenen voor de vrijstelling van precariobelasting worden aangevoerd 

dat de precariobelasting leidt tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor burgers, dat nutsbedrijven de belasting 

doorberekenen aan alle gebruikers van gas, water en elektriciteit, dus ook aan inwoners van gemeenten die 

geen precariobelasting heffen en dat de precariobelasting niet transparant is. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij hebben steeds gepleit tegen de afschaffing van de precariobelasting. Hiervoor hebben wij de volgende 

argumenten: 
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1. Het afschaffen van de precariobelasting betekent een aantasting van de gemeentelijke autonomie en vormt 

bovendien een beperking van het gemeentelijke belastinginstrumentarium. 

2. Precariobelasting leidt niet tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor burgers, maar tot een 

lastenverschuiving. Als gebruikers niet zouden hoeven te betalen voor het gebruik van de grond, betekent 

dat immers niet dat daarmee ook de kosten verdwijnen. Het betekent slechts dat in plaats van de gebruiker, 

de hele gemeenschap voor de kosten moet betalen. 

3. Afschaffing van de precariobelasting leidt voor de betrokken gemeenten tot een aanzienlijke 

inkomstenderving. 

4. Het probleem is niet het feit dat gemeenten precariobelasting heffen, maar de wijze waarop de 

nutsbedrijven deze precariobelasting doorberekenen aan hun afnemers. Dat is het probleem waarvoor een 

eenduidige en transparante oplossing moet worden gevonden. 

De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat in overleg met de VNG en de Unie van 

Waterschappen zal worden gezocht naar een uitwerking van het wetsvoorstel waarbij de gevolgen voor de 

decentrale overheden zo beperkt mogelijk worden gehouden. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil de transparantie bij de berekening van legestarieven vergroten. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Transparantie is een goede zaak, uniformering van tarieven niet. Uniforme tarieven gaan voorbij aan verschillen 

tussen gemeenten en beperken de beleidsvrijheid. Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen niet alle 

kosten door te berekenen om de economische ontwikkeling te stimuleren. Uniformering van tarieven op een 

kostendekkend niveau betekent bovendien dat de tarieven gemiddeld omhoog gaan. 

Voor een transparante kostenonderbouwing is een VNG-model beschikbaar. Omdat de omgevingsvergunning 

pas in oktober 2010 is ingevoerd was het voor gemeenten niet mogelijk dat model reeds in de begroting voor 

2011 te verwerken. Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat gemeenten die het model gebruiken op alle 

fronten beter scoren qua transparantie. Ook leidt het model tot duidelijke beleidskeuzes. De VNG stimuleert 

toepassing van het model kostenonderbouwing en verwacht dat ruimere toepassing zal leiden tot een 

transparante legesheffing. 
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II. Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Wat wil het kabinet? 

Het Rijk zet in op een doelmatiger taakverdeling in het openbaar bestuur. Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen moeten gezamenlijk functioneren als herkenbare eenheid voor burgers en bedrijven. Dit 

kan alleen als taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet versnipperd zijn. In principe worden 

overheidstaken daarom over maximaal twee bestuurslagen verdeeld, onder het motto: «je gaat erover of niet». 

Taken worden zó dicht mogelijk bij de burger gelegd. Medeoverheden kunnen zo een geïntegreerd beleid 

voeren dat recht doet aan de specifieke lokale omstandigheden en wensen van mensen. 

Er wordt in de begroting voornamelijk verwezen naar de afspraken die over de decentralisaties zijn gemaakt en 

worden uitgevoerd. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De rijksbegroting lijkt voor te sorteren op een palet aan veranderingen op het terrein van taken, bevoegdheden 

en taakverdeling tussen de verschillende overheden. Het ontbreekt echter aan een centrale doelstelling en 

eenduidig eindbeeld. Gemeenten zien wel dat met versnipperde regelgeving voorbij wordt gegaan aan de 

praktijkervaring van gemeenten. 

Over de decentralisaties vindt frequent en intensief overleg plaats tussen de verschillende overheden, waarbij 

gevolgen in beeld worden gebracht en verdere afspraken worden gemaakt. Voor een aantal andere dossiers 

geldt deze samenwerking niet. 

Bij de eerdere discussie over de dualiseringscorrectie hebben wij meermalen aangegeven open te staan voor 

voorstellen voor vermindering van het aantal gemeentebestuurders. De argumenten daarvoor gelden echter 

evenzeer voor vermindering van het aantal bestuurders op rijks- en provinciaal niveau. Wij vinden dat een 

filosofie over de vermindering van bestuurders voor alle overheidslagen moet gelden. Vermindering van het 

aantal gemeentebestuurders is voor ons alleen bespreekbaar, mits deze tegelijkertijd wordt toegepast op Eerste

en Tweede Kamer, provincies en gemeenten. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil de Wet Gemeenschappelijke Regeling 'plus' (Wgr+) afschaffen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het voornemen om de Wgr+ af te schaffen gaat onder meer voorbij aan de gebleken noodzaak van regionale 

agendavorming en uitvoering. Het advies van de commissie-Nijpels en de evaluatie van de Wgr+ bevestigen de 

positieve aspecten van regionale samenwerking in Wgr+ verband. Uit deze rapportages blijkt dat dergelijke 

beheersaspecten n iet te regelen zijn op andere bestuurlijke niveaus. Sterker nog, het afschaffen van de Wgr+-

regio levert een extra hoeveelheid bureaucratie op. Het weghalen van verantwoordelijkheden voor mobiliteit 

bij de stedelijke regio's is een enorme stap terug in de t i jd, net als dat destijds het geval was met het schrappen 

van de bevoegdheden van de stadsregio's op het gebied van de ruimtelijke ordening. De VNG vindt dat de 

stadsregio's moeten blijven beschikken over de BDU mobiliteit. 
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Wat wil het kabinet? 

Jaarlijks moet de regeldruk voor burgers en bedrijven met 5% afnemen. Voor professionals in de publieke 

sector moet er een merkbare vermindering van de regeldruk zijn. Verder worden de interbestuurlijke lasten en 

uitvoeringskosten teruggedrongen. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende rol bij deze vermindering 

van regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden. De coördinerende rol houdt in dat het 

ministerie gegevens van de departementen en medeoverheden verzamelt en vervolgens controleert hoeveel 

administratieve lasten deze veroorzaken door wijzigingen in regelgeving en uitvoering. Daarnaast heeft het 

ministerie een aanjagende rol richting de andere departementen en medeoverheden en biedt het ministerie 

handvatten om de regeldruk te verminderen. 

In de begroting wordt geen aandacht geschonken aan het in het Regeerakkoord en in de Bestuurlijke Afspraken 

aangehaalde vermindering van het interbestuurlijke toezicht en de interbestuurlijke informatievoorziening. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

In de Bestuurlijke afspraken 2011-2015 is een passage opgenomen over uitvoerbare regels en regeldruk

vermindering. Na het succesvolle project "minder regels, meer service" wil de VNG in deze kabinetsperiode de 

rijksregegeving in de schijnwerpers zetten. Daarom is in de bestuurlijke afspraken opgenomen dat wij samen 

met het kabinet een interbestuurlijke denktank willen inrichten. Deze denktank zal bij gemeenten de meest 

knellende situaties inventariseren, die veroorzaakt worden door rijksregelgeving. Aan het kabinet is dan de taak 

om de betrokken regelgeving aan te pakken. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee de regeldruk voor burgers 

en bedrijven verder omlaag kan. 

Het is teleurstellend dat het kabinet geen aandacht besteedt aan het verminderen van de interbestuurlijke 

regeldruk. De VNG heeft eind 2010, aan de hand van voorbeelden die zijn aandragen door de leden, de 

enorme last aan monitors, statistieken, evaluaties en kwaliteitsmetingen, onder de aandacht gebracht van de 

ministervan BZK met de oproep alle informatieverplichtingen uit bestaande wet- en regelgeving te herzien en 

wettelijk blijvend te beperken. Wij zullen het kabinet oproepen de informatieverplichtingen terug te dringen en 

'Waarstaatjegemeente.nl' te gebruiken als verantwoordingsinstrument. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid realiseren en elektronische dienst

verlening van de overheid verder uitbreiden. Dat is gemakkelijker voor burgers en bedrijven en het is 

goedkoper. 

Het kabinet werkt aan het wetsvoorstel basisregistratie personen, het wettelijk kader voor de modernisering 

van de gemeentelijke basisadministratie. Ook werkt het aan de voorbereiding van de landelijke implementatie 

en realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond 

(BRO). Het kabinet verbetert verder de bestaande authenticatievoorzieningen en werkt aan overheidsbrede 

standaardisatie. Ondernemers kunnen per 2013 voor al hun overheidsdienstverlening terecht bij het 

Ondernemersplein. Het kabinet start een verkenning naar het recht op elektronisch zakendoen bij de overheid 

voor ondernemers. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

In de Bestuursafspraken 2011-2015 zijn afspraken gemaakt over de realisatie, implementatie en gebruik van 

e-overheid, onder meer over de basisregistraties. Dit heeft geresulteerd in een implementatieagenda Nationaal 

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (iNUP) en daarbij behorende financiële afspraken, 

inclusief een financiële bijdrage van het Rijk. 

Met het kabinet zijn afspraken gemaakt over een ondersteuningsprogramma voor de implementatie bij 

gemeenten. Via een kasschuif in het gemeentefonds stelt het kabinet middelen beschikbaar voor de jaren 2011-

2014. In 2015 betalen gemeenten dit bedrag terug. Dit bestaat uit een specifiek door gemeenten te besteden 

deel van € 104 miljoen en een generiek ondersteuningsprogramma (Operatie NUP) dat door KING, onder regie 

van de VNG, voor gemeenten wordt uitgevoerd. Het budget voor de generieke ondersteuning is opgebouwd 

uit € 18 miljoen uitname uit het gemeentefonds en € 8,4 miljoen rijksbijdrage, waardoor een totaal budget 

beschikbaar is van netto € 26,4 miljoen voor de generieke ondersteuning. 

Deze impuls draagt eraan bij dat gemeenten de komende jaren de basis op orde kunnen brengen. Zowel in 

de herkenbare toegang tot de overheid via klantcontactcentra (KCC's), herkenbare telefoonnummers (14+) en 

digitale loketten als in de randvoorwaardelijke bedrijfsvoering van gemeenten. Van belang is dat gemeenten 

de kwaliteit en betrouwbaarheid van basisgegevens op orde hebben, verder standaardiseren, onderling 

samenwerken waar nodig en gewenst, basisgegevens van andere overheden gebruiken en (werk)processen 

zo vormgeven dat gegevens eenmalig worden vastgelegd en meervoudig gebruikt. Het is in lijn met de 

gemeentelijke ©genda informatiebeleid 2015. Het op orde hebben van de basis is nodig voor het slim, effectief 

en efficiënt kunnen uitvoeren van nieuwe taken. 

Het is van belang dat het Rijk de regie voert op de totstandkoming van een werkend en samenhangend stelsel 

van basisregistraties. Budgetfinanciering van basisregistraties en kosteloos gebruik van basisgegevens binnen de 

overheid zijn randvoorwaardelijk. 

Op basis van de uitkomsten van de bestuurlijke en informatiekundige uitvoeringstoets BGT en BRO zullen 

gemeenten een standpunt innemen t.a.v. de invoering van deze registraties. De verdere verbetering van 

authenticatievoorzieningen is van belang voor veilige en betrouwbare gemeentelijke dienstverlening. 

Het is van belang met zekerheid klanten te kunnen authentiseren. Onduidelijk is hoe ondernemerspleinen 

organisatorisch vorm krijgen en samenhangen met de gemeentelijke visie op dienstverlening waarin de 

gemeente de meest nabije overheid is. Een wettelijk recht voor ondernemers om elektronisch zaken te doen met 

de overheid zal mogelijk forse consequenties hebben voor de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven. 

Van belang is dat bij nieuw beleid en wetgeving een bestuurlijke- en informatiekundige uitvoeringtoets wordt 

uitgevoerd (ook waar het gaat om de decentralisatie operaties op het terrein van jeugd, AWBZ en werken naar 

vermogen). 
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Wat wil het kabinet? 

Het kabinet zet in 2012 in op modernisering van de GBA, een gestandaardiseerde en moderne uitwisseling van 

de persoonsgegevens en een betere controle op de kwaliteit van de GBA via het Actieplan Kwaliteit GBA. Ook 

wordt de kwaliteit van bevolkingsadministratie (PIVA) van de overzeese Nederlandse gebieden verbeterd. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De GBA is een kwalitatief zeer hoogwaardige registratie. De nieuwe wet Basisregistratie Personen kan de 

kwaliteit van de GBA gegevens nog verder verhogen. Het is jammer dat BZK niet de door ons gevraagde 

uitvoeringstoets op de wet heeft uitgevoerd. Ook zijn niet alle aanbevelingen van de VNG en NWB op de 

conceptwet overgenomen. Vooral het niet invoeren van de mogelijkheid voor plaatsonafhankelijke bijhouding 

is een gemiste kans. Deze mogelijkheid zou de dienstverlening aan burgers sterk verbeteren. Uit onderzoek 

blijkt dat afwijkingen in de GBA vaak het resultaat zijn van een slecht-geïnformeerde, vergetende of (soms) 

frauderende burger. Naast de gezamenlijke activiteiten in het Actieplan Kwaliteit, dringen wi j dan ook met 

herhaling aan op een landelijke communicatiecampagne door het Rijk richting de burger. 

Kwaliteitsverbetering van de PIVA en een verbeterde connectie tussen de PIVA en de GBA zal beter inzichtelijk 

maken in welk deel van het Koninkrijk burgers zich bevinden. Dit zal dubbele registratie voorkomen en de 

kwaliteit van zowel PIVA als GBA ten goede komen. We zijn blij met het onderzoek dat BZK uitvoert naar 

de stroomlijning of nog liever een integratie tussen de Basisregistratie personen en de registratie burgerlijke 

stand. Dit past in de huidige tijdsgeest van het efficiënter en effectiever omgaan met persoonsregistratie, en 

vermindering van de administratieve lastenverlichting voor gemeenten. 

Wat wil het kabinet? 

De geldigheidsduur van het paspoort wordt verlengd van vijf naar tien jaar. De paspoortwet wordt voorts 

gewijzigd vanwege het besluit om de identiteitskaart niet meer de formele status van reisdocument te geven. 

Opnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van de identiteitskaart (ID-kaart) wordt na die wetswijziging 

beëindigd. Na 2012 wordt de regeldruk verder teruggedrongen door het plaatsonafhankelijk aanvragen 

en uitgeven van reisdocumenten. De minister onderzoekt hoe realisatie van de online raadpleegbare 

reisdocumentenadministratie (ORRA) weer opgepakt kan worden 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De doorstart van de vormgeving van de ORRA maakt het mogelijk om plaatsonafhankelijk paspoorten aan te 

vragen en de dienstverlening aan burgers vergroten. Dit wordt door de gemeenten toegejuicht. Wel maken 

gemeenten zich grote zorgen over de effecten van de opslag van vingerafdrukken voor hun inwoners. Dit blijkt 

uit de vele moties die zich keerden tegen (de-)centrale opslag. Mocht de minister bij de te ontwikkelen ORRA 

alsnog besluiten vingerafdrukken daarin centraal op te slaan, dan dient deze centrale opslag vergezeld te gaan 

van de hoogst mogelijke veiligheidsmaatregelen en zekerheden. 

De verlenging van de geldigheid van het paspoort van vijf naar tien jaar leidt to t een verlaging van de 

administratieve lasten voor burgers. Wat het effect ervan op de uitvoering van deze diensten voor gemeenten 

is, is echter op dit moment volstrekt onhelder. Leidt plaatsonafhankelijke dienstverlening en verlenging van de 

geldigheid van het paspoort to t wijzigingen in de bekostiging, bemensing van en drukte (pieken en dalen) aan 

de gemeenteloketten? Leidt de veranderde status van de ID-kaart tot een stijging in aanvragen van paspoorten, 

nu burgers straks niet meer met een ID-kaart in het buitenland kunnen reizen? Omgekeerd zullen burgers 
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wellicht naast het paspoort toch nog een ID-kaart aanvragen omdat zij niet met een paspoort over straat willen 

gaan, wat weer kan leiden tot verhoging van administratieve lasten. Het kabinet dient deze vragen op korte 

termijn te beantwoorden. 

Wat wil het kabinet? 

Het thema woningmarkt is overgeheveld van het ministerie van WWI naar het ministerie van BZK. Het 

kabinet komt met een aantal voorstellen ten aanzien van de woningmarkt, waaronder de verlaging van de 

overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Deze verlaging geldt in de periode van 15 juni 2011 to t 1 juli 2012. 

r 
Voor de woningcorporaties wordt een aantal maatregelen genoemd. De corporaties worden vanaf 2014 

geconfronteerd met een heffing van ongeveer € 620 miljoen ter bekostiging van de huurtoeslag. Met de 

corporaties worden ook afspraken gemaakt over verkoop van corporatiebezit aan huurders. 

Het wordt mogelijk om de huur van inkomens vanaf € 43.000 jaarlijks met 5% te verhogen. 

In het Woningwaarderingsstelsel worden de huurpunten voor woningen in schaarstegebieden met maximaal 25 

punten verhoogd (afhankelijk van de WOZ-waarde). 

De invoering van de herziening van de Woningwet is gepland in 2012. Deze wetswijziging is onder andere 

gericht op het verduidelijken van de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties. Het Rijk, het IPO en de 

VNG stellen samen een visie op over stedelijke vernieuwing. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV) komt per 2015 te vervallen. De minister van BZK zal de experimenten in topkrimp- en anticipeerregio's 

voortzetten en ondersteunen met kennis. 

De woningbouwprogrammering van de verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten 

(behoudens in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de (boven) 

lokale woningbouwprogrammering, binnen de provinciale kaders. Provincies voeren, rekening houdend met de 

rijksdoelstellingen, de regie over de ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De meest in het oog springende maatregelen zijn gericht op de woningcorporaties. De positie van de 

woningcorporaties raakt het gemeentelijk woonbeleid. De heffing van € 620 miljoen is fors en het is maar zeer 

de vraag of corporaties die heffing kunnen opvangen met huurverhoging of verkoop van woningen. Daarmee 

komt de investeringscapaciteit van corporaties in het geding en de gezamenlijke ambities en plannen met 

gemeenten om de woningvoorraad aan te pakken, herstructurering vorm te geven en nieuwbouw te plegen. 

Op basis van de herziene Woningwet zullen gemeenten en corporaties heldere (regionale) prestatieafspraken 

moeten maken hoe om te gaan met de maatregelen zoals het kabinet die nu voorstaat. 

De bezuiniging op het ISV per 2015 zal gemeenten gaan raken. Nu is er nog op jaarbasis ongeveer 145 miljoen 

beschikbaar. 

De woningbouwprogrammering wordt overgelaten aan samenwerkende gemeenten. De VNG heeft richting IPO 

en het Rijk het initiatief genomen om de verantwoordelijkheid van de provincie in deze te verduidelijken. 
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Wat wil het kabinet? 

Het kabinet kondigt een fundamentele bezinning op de bouwregelgeving aan, met een certificeringssysteem 

waarbij private bedrijven een bouwplan toetsen aan het Bouwbesluit. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Bij de herziening van de bouwregelgeving, waarbij sprake is van een certificeringssysteem waarbij private 

bedrijven een bouwplan toetsen aan het Bouwbesluit en die toets moet worden aanvaard door de gemeente 

kan een risico ontstaan. Gemeenten die een omgevingsvergunning verlenen of weigeren op basis van een 

dergelijke toets, kunnen achteraf worden geconfronteerd met een toets die niet juist blijkt te zijn. 

Het is daarom noodzakelijk te komen tot een zorgvuldig systeem van inhoudelijk deskundig toezicht op de 

gecertificeerde bedrijven, voordat deze zogenaamde private bouwplantoets wordt ingevoerd. De VNG meent 

dat met een voldoende mate van toezicht een gecertificeerde bouwplantoets realiseerbaar is. 

Wat wil het kabinet? 

Het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. De discussie concentreert zich op het 

initiatiefvoorstel voor een Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van de Kamerleden Koser Kaya en Van 

Hijum. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Door de normalisering zullen de bestaande rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en werknemers 

in het bedrijfsleven komen te vervallen. Het private arbeidsrecht zal ook gaan gelden voor ambtenaren. De 

flexibiliteit neemt daardoor toe. Ook zal de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren worden 

vastgesteld veranderen. Deze zullen in de toekomst door middel van vrije onderhandelingen tussen werkgevers 

en werknemersorganisaties tot stand komen en worden vastgelegd in een echte cao. Bepalingen in de Cao 

zullen op basis van het geldende Cao-recht direct doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomst van de 

ambtenaar, die in de plaats komt van de eenzijdige aanstelling. Een belangrijk gevolg van dit voornemen voor 

gemeenten is het wegvallen van de scheidslijnen op de arbeidsmarkt tussen ambtenaren en werknemers. Naar 

verwachting zal daardoor de arbeidsmobiliteit toenemen. Een overstap van de private naar publieke sector en 

vice versa, komt daardoor voor velen dichterbij. Afhankelijk van de vormgeving hiervan zijn wij er van overtuigd 

dat dit kabinetsvoornemen de gemeenten als werkgever meer ruimte zal bieden voor het voeren van een meer 

concurrerend en eigentijds personeelsbeleid. Gelet op de complexiteit en veelomvattendheid van deze operatie 

achten wij een gecoördineerde en zorgvuldige implementatie van groot belang. Een bestuurslastenonderzoek 

moet hiervan onderdeel uitmaken. 

Wat wil het kabinet? 

Het programma Veilige Publieke Taak voor ambtenaren en politieke ambtsdragers wordt to t en met 2014 

voortgezet. Daarvoor is in de komende jaren, aflopend tot en met 2014, een bedrag beschikbaar van in totaal 

€ 12 miljoen. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

Samen met de ministeries van BZK (programma Veilige Publieke Taak) en V&J, de zusterorganisaties, de 

beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers en de A+O-fondsen worden methoden ontwikkeld om 

de risico's voor ambtenaren en politieke ambtsdragers in kaart te brengen en om deze om te zetten in 

actieprogramma's en investeringen. Deze moeten er toe bijdragen dat alle betrokkenen veilig hun werk kunnen 

doen en zich ook in hun woonomgeving veilig voelen. Van de gemeenten en de betrokkenen wordt verwacht 

dat zij van daden van agressie en geweld steeds aangifte doen en deze ook binnen de organisatie registreren. 

Vervolgens is het noodzakelijk dat politie en justitie meewerken aan de vervolging van de vermoedelijke daders 

en de eventuele bestraffing. Dat vraagt van alle betrokken partijen naleving van de zogenaamde Eenduidige 

Landelijke Afspraken (ELA) (aangifte, vervolging en registratie). Mede door registratie kan zowel de mate 

van agressie en geweld worden gemeten als ook de ernst daarvan. Deze zijn van belang voor een eventuele 

beleidsaanpassing. 

Wat wil het kabinet? 

Het ministerie van BZK werkt aan een modern en goed werkgeverschap. Het bureau Integriteitbevordering 

Openbare Sector (BIOS) wordt daarvoor gesubsidieerd. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

ontvangt eveneens subsidie voor activiteiten ten behoeve van professionalisering van de burgemeestersfunctie. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Integriteit staat ook bij de VNG hoog in het vaandel. Bestuurders blijken eerder door gemeenteraden te 

worden aangesproken op de integriteit van hun handelen. Studies uit 2010 tonen alle aan dat de aandacht 

voor integriteit binnen gemeenten is toegenomen door meer onderzoeksopdrachten naar vermoedens van 

integriteitschending. 

In april 2011 is VNG in samenwerking met IPO, Unie van Waterschappen en BZK een vernieuwde handreiking 

integriteit van politieke ambtsdragers uitgebracht. Daarin wordt ook toegelicht hoe uitgaven in het kader van 

ambtsvervulling kunnen worden gekenmerkt. Hierdoor worden uitgaven transparant. Wij vinden het wenselijk 

dat periodiek een bezinning plaats vindt op verschijnselen die raken aan het vraagstuk van integer handelen 

van zowel de ambtelijke organisatie als de politieke organen. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil de instelling van een advies- en verwijspunt voor klokkenluiders uit zowel de overheid als de 

marktsector. Dit advies- en verwijspunt zal echter geen onderzoek doen naar vermoedens van misstanden. 

Vooralsnog blijft dit bij enerzijds de Rijksoverheid en anderzijds de decentrale overheden die voor hun 

onderzoekstaken eigen meldpunten hebben. Verkend wordt hoe de onderzoekstaken van deze meldpunten 

kunnen worden vormgegeven in één centraal punt met onderzoeksbevoegdheden. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Door middel van bijdragen aan het gezamenlijke advies van ROP en STAR heeft de VNG ingestemd met het 

instellen van een advies- en verwijspunt voor klokkenluiders. Daarnaast is de Klokkenluidersregeling voor de 

sector gemeenten geactualiseerd en hernoemd to t Regeling melding Vermoeden Misstand. De al bestaande 

bescherming van de privacy van de klokkenluider is gehandhaafd en de doelgroep verbreed. Wanneer er één 

centraal meldpunt met onderzoeksbevoegdheden komt, zijn wij bereid de eigen Commissie Klokkenluiders 

Gemeentelijke Overheid daarin te laten opgaan. 
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. Veiligheid en Justitie 

Wat wil het kabinet? 

Begin 2012 moet één nationale politie een feit zijn. Het gezag over de politie blijft lokaal belegd: bij de 

burgemeester en de officier van Justitie. In de lokale driehoek worden afspraken gemaakt over de inzet van 

de politie. Als basis voor deze afspraken dient onder meer het integraal veiligheidsplan, dat periodiek door 

de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op het niveau van de tien regionale eenheden wordt het regionale 

beleidsplan vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt bereikt stelt de regioburgemeester in 

overeenstemming met de hoofdofficier van Justitie het beleidsplan vast. 

Het najaar van 2011 en 2012 staan in het teken van het in de praktijk vormgeven van één politieorganisatie. 

Daartoe is begin mei 2011 de landelijk kwartiermaker en beoogd korpschef aan de slag gegaan. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het succes van de stelselwijziging hangt af van de mogelijkheid om de veiligheidsproblemen die de burger 

ervaart effectief door te vertalen naar het beleid. In het wetsvoorstel zijn te weinig waarborgen opgenomen dat 

lokale prioriteiten voldoende ruimte krijgen. Aan enkele nadere voorwaarden zal moeten worden voldaan: 

• De burgemeester moet de mogelijkheid krijgen om zijn gezagsrol tegenover de raad waar te kunnen maken. 

Er staat niet in het wetsvoorstel dat de burgemeester een doorslaggevende stem heeft in de driehoek bij 

verschil van opvatting, terwijl dit wel is opgenomen in het regeerakkoord. 

• De indeling in tien regionale eenheden, conform het wetsvoorstel voor een nieuwe gerechtelijke kaart, 

is onlogisch omdat deze geen relatie heeft met bestaande bestuurlijke entiteiten. De afstand tussen het 

lokale gezagsniveau en het regionale coördinatieniveau wordt te groot. Wij bepleiten dan ook dat in de 

wet wordt vastgelegd dat burgemeesters op een niveau dat aansluit bij de huidige veiligheidsregio's of, 

als het lokaal bestuur dat doelmatiger acht, een lager niveau: het beleid met elkaar afstemmen, over de 

verdeling van de politiecapaciteit kunnen besluiten en zeggenschap hebben over bepaalde beheerstaken die 

nauw samenhangen met de dienstverlening van de politie aan burgers; bijvoorbeeld de openingstijden van 

politiebureaus. 

• Gemeenten moeten op landelijk niveau meer invloed krijgen op de landelijke aansturing van de politie 

Wat wil het kabinet? 

Het jaar 2012 staat in het teken van de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart. Het aantal 

arrondissementen en rechtbanken wordt teruggebracht van negentien naar t ien, het aantal ressorten en 

gerechtshoven van vijf naar vier. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De nieuwe gerechtelijke kaart fungeert ook als uitgangspunt voor de indeling van de nationale politie. Deze 

sluit op onderdelen niet goed aan op de lokale bestuurlijke samenwerking zoals die de afgelopen jaren is 

gegroeid. Tien regio's betekent dat één regio kan bestaan uit tientallen gemeenten. Dat maakt het ondoen

lijk om tot een samenhangend beleid te komen. Wij vinden dat bij reorganisaties in het veiligheidsdomein 

de territoriale bestuurlijke en maatschappelijke samenhang leidend moet zijn, niet de bedrijfsvoering van de 

strafrechtelijke keten. 
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Wat wil het kabinet? 

Op basis van het Regeerakkoord worden vanaf 2012 de kosten van politie-inzet doorberekend aan de 

organisatie van een evenement. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De plannen van het kabinet zoals die tot nu toe zijn uitgewerkt leiden tot meer regeldruk en administratieve 

lasten en kunnen negatieve effecten hebben op de (lokale) economie. Het is de vraag of dit leidt tot meer 

beschikbare politiecapaciteit. Het grootste deel van de politie-inzet voor evenementen gaat naar wedstrijden in 

het betaald voetbal en die sector is in het regeerakkoord uitgezonderd van deze maatregel. 

Wij vinden dat het lokale evenementenbeleid voldoende mogelijkheden biedt om te bewerkstelligen dat politie 

alleen voor haar kerntaken wordt ingezet. De praktijk is al dat politieoptreden zich beperkt tot repressief 

optreden en tot optreden buiten het evenemententerrein. Zolang het betaald voetbal uitgezonderd blijft van 

het betalen van kosten voor politie-inzet, heeft de voorgenomen wetgeving geen toegevoegde waarde. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet beziet hoe de toepassing van cameratoezicht kan worden verruimd en of aanpassing van het 

wettelijke regime voor cameratoezicht daartoe noodzakelijk is. Inwerkingtreding van deze aanpassing is in 2012 

voorzien. Gemeenten zullen bij de verruiming en uitvoering van regels omtrent cameratoezicht ondersteund 

worden door de minister van Veiligheid en Justitie door middel van onder meer een handreiking. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om camera's flexibel in te zetten voor de openbare orde en veiligheid. 

Ook komt er meer ruimte voor ondernemers om met camera's hun zaak te beveiligen. Deze maatregelen 

voorzien in een behoefte en zijn een verbetering ten opzichte van het huidige wettelijke regime. Tegelijkertijd 

volgen de ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht elkaar snel op en is het huidige wettelijk kader 

niet flexibel genoeg om daarop in te spelen. Wij vinden dat op termijn een nieuwe wettelijke regeling van 

cameratoezicht nodig is. Niet allerlei verschillende regels voor bepaalde categorieën cameratoezicht, maar één 

wet voor de verwerking van camerabeelden. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil een planverplichting en een zorgplicht voor burgemeesters op het gebied van lokaal 

veiligheidsbeleid. Hiertoe wordt het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de 

versteviging van de regierol van gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid in 2012 van kracht. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De meeste gemeenten hebben een veiligheidsplan. Dit wordt nu een wettelijke verplichting evenals de 

periodieke actualisering. Wij zijn voorstander van een planverplichting wanneer deze de regierol van de 

gemeente op het gebied van veiligheid daadwerkelijk verankert. De steun van verschillende partners, in 

het bijzonder van de politie en het Openbaar Ministerie, bij zowel de totstandkoming als de uitvoering, 

geldt als nadrukkelijke voorwaarde voor deze planverplichting. Op deze wijze krijgt het veiligheidsplan ook 
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externe werking. Het huidige wetsvoorstel voldoet niet aan deze nadrukkelijke voorwaarde. De zorgplicht 

in het wetsvoorstel voegt niets toe. De burgemeester wordt weliswaar als regievoerder verantwoordelijk 

voor de totstandkoming en de uitvoering van het veiligheidsplan, maar krijgt niet de instrumenten om 

een goede totstandkoming en uitvoering af te dwingen. Wij pleiten voor een doorzettingsmacht voor het 

gemeentebestuur richting de veiligheidspartners. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil de mogelijkheden om tot preventief fouilleren over te gaan uitbreiden. Een daartoe strekkend 

wetsvoorstel geeft de burgemeester de bevoegdheid om incidenteel preventief fouilleren in te zetten voor de 

maximale duur van 12 uur zonder dat daartoe de gemeenteraad de bevoegdheid aan de burgemeester heeft 

verleend. Het bevel aan de politie wordt uiteindelijk mondeling door een (hulp)officier gegeven. Daarnaast 

wordt het mogelijk om ook in een noodverordening een gebied aan te wijzen om tot preventief fouilleren over 

te kunnen gaan. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij staan positief tegenover de uitbreiding die incidenteel preventief fouilleren mogelijk maakt. Dit betekent 

dat in die gevallen waarin de gemeenteraad vooralsnog geen bevoegdheid voor preventief fouilleren aan 

de burgemeester heeft verleend, in onvoorzienbare omstandigheden, het instrument alsnog kan worden 

toegepast. Dit sluit aan bij de behoeften in het veld. Het wetsvoorstel voorziet echter niet in de behoefte om 

de bevoegdheid tot preventief fouilleren uit te breiden naar andere voorwerpen dan verboden wapens of naar 

strafbare feiten op basis van de Opiumwet als de openbare orde in het geding is. Wij vinden het onwenselijk dat 

een hulpofficier de bevoegdheid krijgt voor het geven van het bevel om tot preventief fouilleren over te gaan. 

Wat wil het kabinet? 

In 2012 wordt de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 

geëvalueerd. Bekeken wordt of de maatregelen voldoende hebben bijgedragen aan het terugdringen van het 

voetbalvandalisme. Mogelijk leidt de evaluatie tot aanpassing van de voetbalwet naar het Engelse model. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij staan positief tegenover de voetbalwet. In de oude situatie was er sprake van een gat tussen de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) en het strafrecht. Met de komst van de voetbalwet is dit gat gedicht. De 

burgemeester heeft extra bevoegdheden om preventief in te grijpen bij voetbalvandalisme en ernstige overlast. 

De Engelse voetbalwet houdt onder meer in dat er een stadionverbod voor drie tot tien jaar kan worden 

opgelegd en overtreding kan leiden tot een gevangenisstraf. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil in kader van het programma gewelddadige vermogenscriminaliteit in 2014 het aantal overvallen 

terugbrengen naar het niveau van 2006. Voor 2012 wil het kabinet het aantal overvallen terugdringen tot 

maximaal 2200. De Taskforce Overvalcriminaliteit wordt dan ook voor twee jaar verlengd tot en met 2013. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij staan positief tegenover een verlenging van de Taskforce Overvalcriminaliteit. De publiekprivate 

samenwerking binnen deze Taskforce heeft zijn vruchten afgeworpen, het aantal overvallen daalt. Gemeenten 

hebben een regierol bij de veiligheid op lokaal niveau en coördineren vanuit die hoedanigheid de activiteiten 

om de overvallen terug te dringen. Afhankelijk van de lokale veiligheidsanalyse worden maatregelen getroffen. 

Gericht op de lokale situatie ondersteunen gemeenten burgers en ondernemers bij het treffen van preventieve 

maatregelen. 

Wat wil het kabinet? ^ 

De wet Bibob wordt uitgebreid met de mogelijkheid om vastgoedtransacties te toetsen om te voorkomen dat 

de overheid panden koopt van criminelen. Deze wijziging zal in 2012 in werking treden. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij staan positief tegenover de uitbreiding van de Wet Bibob naar de vastgoedsector. Op deze wijze wordt een 

stap gezet om de integriteit van het overheidshandelen te bevorderen. Er dient echter aandacht te zijn voor de 

gevolgen van deze uitbreiding voor gemeenten in kennis, kunde en capaciteit. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil binnen twee jaar alle criminele jeugdgroepen van de straat. Dit is een taak voor politie 

en Justitie. Het kabinet wil dat gemeenten op hun beurt de aanpak van hinderlijke en overlastgevende 

jeugdgroepen intensiveren en daarvoor de benodigde capaciteit vrijmaken. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van criminele jeugdgroepen ligt bij het Openbaar Ministerie (OM), de 

regie over de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen berust bij de gemeente. De gemeente 

maakt een zelfstandige afweging welke prioriteit deze problematiek heeft en of de aanpak een intensivering 

en extra capaciteit behoeft. Gemeenten zullen door het wegvallen van financiële middelen en de komende 

bezuinigingen keuzes moeten maken. Het Rijk kan gemeenten ondersteunen door in het wetsvoorstel 

Versterking regierol gemeenten een doorzettingsmachtvan het gemeentebestuur jegens veiligheidspartners op 

te nemen. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil misstanden in de seksbranche bestrijden. Hiertoe ligt het wetsvoorstel Regulering prostitutie en 

bestrijding misstanden seksbranche nu bij de Eerste Kamer. 

De kern van het wetsvoorstel is de invoering van een verplicht en uniform vergunningenstelsel voor de 

uitoefening van een seksbedrijf. Verder voorziet het wetsvoorstel in: 

• een registratieplicht voor alle prostituees; 

• een aantal maatregelen en instrumenten om toezicht en handhaving te vergemakkelijken; 

• het strafbaar stellen van het gebruikmaken van illegaal aanbod van prostitutie. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel worden alle vormen van seksbedrijven vergunningsplichtig. De 

regie ligt bij gemeenten: vergunningen worden verleend en gehandhaafd door gemeenten. 

Voor zover gemeenten nog geen prostitutiebeleid hebben, zullen zij door dit wetsvoorstel alsnog beleid moeten 

maken. Onder een aantal specifieke voorwaarden zal het voor gemeenten mogelijk zijn om geen vergunningen 

voor prostitutiebedrijven te verlenen, dit is de zogenoemde nuloptie. Wij vinden het van belang bij toezicht en 

handhaving zowel ambtenaren van gemeenten als politieambtenaren betrokken kunnen worden. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet voorziet to t en met 2012 in een decentralisatie-uitkering gemeentefonds voor de aanpak van 

Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gemeenten kunnen met behulp van rijksmiddelen in combinatie met gemeentelijke middelen plannen maken 

en maatregelen ontwikkelen voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om de inzet van straatcoaches en gezinsmanagers. Met de beëindiging van de decentralisatie

uitkering zullen gemeenten die te maken hebben met Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren geen dan 

wel in mindere mate specifieke/aanvullende maatregelen kunnen treffen. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil dat overlast en criminaliteit rond coffeeshops stopt. Kleinschaligheid en beheersbaarheid staan 

centraal. In 2012 worden coffeeshops besloten clubs die er enkel nog voor de lokale markt zijn. Om dit te 

realiseren, krijgen alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland toegang tot een coffeeshop op vertoon van 

een geldig identiteitsbewijs en op basis van lidmaatschap van de desbetreffende coffeeshop. Kleinschaligheid 

wordt bereikt door maximering van het aantal leden van de coffeeshop. De minimale afstand van coffeeshops 

tot scholen wordt 350 meter. Een aanscherping van de gedoogcriteria moeten per 1 januari 2012 een feit zijn. In 

2012 worden tussen Rijk en coffeeshopgemeenten mede in dit kader afspraken over de handhaving gemaakt. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het afstandscriterium is in de vorige kabinetsperiode gesteld op 250 meter. Ongeveer 80% van de gemeenten 

met één of meer gedoogde coffeeshops hanteert inmiddels dit criterium. Daarnaast bestaat nu de mogelijkheid 

voor gemeenten, in situaties waarbij een dergelijk afstandscriterium onhaalbaar of onwenselijk is, andere 

drempelverhogende maatregelen te treffen. Deze mogelijkheid verdwijnt. Wij vinden dat het kabinet deze 

mogelijkheid moet blijven bieden, want deze alternatieve maatregelen, zoals aangepaste openingstijden van de 

coffeeshop, blijken effect te sorteren. 

De aanscherping van de gedoogcriteria is een aangelegenheid van het College van Procureurs-Generaal. 

Afspraken in het kader van de handhaving zullen in eerste instantie dan ook binnen de strafrechtelijke kolom 

gezocht moeten worden. 
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Wat wil het kabinet? 

Doorontwikkeling van de samenwerking binnen de Veiligheidshuizen staat voor 2012 centraal. Deze 

samenwerking richt zich op het slagvaardiger en professioneler maken van de geïntegreerde, dadergerichte 

aanpak van veelplegers, huiselijk geweldplegers, risicojongeren en ex-gedetineerden. Mijlpalen in 2012 zijn: 

meer inzicht in maatschappelijk rendement, regionalisering, bestuurlijke afspraken over inzet van participerende 

organisaties en een goed werkend systeem voor informatie-uitwisseling op casusniveau. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

ledere gemeente moet participeren in een Veiligheidshuis. Hierin werken gemeenten, politie, OM en 

zorgpartners samen aan integrale, duurzame oplossingen voor complexe veiligheidsproblemen. De kracht 

van het veiligheidshuis is de unieke combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg. Op deze wijze is het 

veiligheidshuis een belangrijk instrument voor gemeenten om hun regierol op het gebied van veiligheid gestalte 

te geven. 

Van belang is de komende periode te onderzoeken hoe deze veiligheidshuizen gefinancierd dienen te worden. 

Een structurele €7,7 miljoen is niet voldoende om de scheve verhouding tussen de bijdrage van gemeenten, die 

driekwart van de rekening betalen, en andere partners recht te trekken. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil in 2012 de Wet Veiligheidsregio's evalueren. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren 

van het stelselen het presterend vermogen van de veiligheidsregio's. De Inspectie OOV levert eind 2012 

een nieuwe «Staat van de rampenbestrijding» op. Hierin staat of de regio's voldoen aan enkele eisen in de 

Wet veiligheidsregio's. Het gaat hierbij onder andere om voertuigbezetting, opkomsttijden, bovenregionale 

samenwerking, risicoprofiel en regionale crisisplannen. De bevindingen van de Inspectie OOV worden betrokken 

bij de evaluatie van de wet. 

In 2012 wil het kabinet de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de verplichte regionalisering 

van de gemeentelijke brandweerorganisatie een feit laten zijn. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel op 1 

januari 2012 in werking zal treden. 

De meldkamerorganisatie wordt vernieuwd door opschaling (minder locaties), standaardisatie van 

werkprocessen en een uniforme regeling van de uitwijkfunctie. Ook wordt een nieuw werkconcept in gevoerd. 

Deze vernieuwing leidt to t verdere kwaliteitsverbetering en levert een besparing op die oploopt van € 10 

miljoen in 2015 tot € 50 miljoen vanaf 2020. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur met functionele elementen erin verwerkt. 

Voor gemeenten is het belangrijk dat fysiek veiligheidsbeleid lokaal verankerd is. Bestuurbaarheid van de 

veiligheidsregio is essentieel. De VNG voert een onderzoek uit naar de lokale verankering van fysieke veiligheid. 

We nemen de uitkomsten daarvan mee in de evaluatie. 

Binnen drie maanden na inwerkingtreding moeten gemeenten die nog over een gemeentelijke brandweer 

beschikken, het besluit hebben genomen deze op te heffen, waarna de taken worden overgedragen aan de 

veiligheidsregio. 
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Regionalisering met volledige overdracht van personeel en beheer kost t i jd. Daarbij gaat het niet alleen om 

salarissen en brandweerauto's, maar ook om bedrijfsvoeringkosten, gebouwenbeheer en bijvoorbeeld de 

afdeling P&O van een gemeente die capaciteit beschikbaar heeft gesteld voor de brandweer. Het kost t i jd om de 

brandweerkosten 'los te weken' van de gemeentelijke begrotingen. Wij vinden dan ook een overgangstermijn 

van minimaal 2 jaar na inwerkingtreding van de wet meer in de rede liggen dan de nu voorgestelde termijn 

van 3 maanden. Een punt van aandacht is eveneens de vervulling van de werkgeversrol met betrekking tot de 

arbeidsvoorwaardenvastelling van deze beroepsgroep 

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zal veiligheidsregio's ondersteunen in een groot aantal taken. Wij vinden 

dat het ontwikkelen van les- en leerstof aan de wettelijke taken van het IFV moet worden toegevoegd, dit kan 

niet overgelaten worden aan de markt. 

Voor gemeenten is het belangrijk dat de meldkamer niet volledig uit het zicht verdwijnt. De meldkamer vormt 

het hart van de aansturing van hulpdiensten in geval van een calamiteit. HetVeiligheidsberaad ontwikkelt 

samen met het veld een visie op de meldkamerorganisatie. Ook hier geldt dat de lokale verbondenheid 

essentieel is. Ook alarmering van gemeentelijke sleutelfunctionarissen dient in een opgeschaalde meldkamer 

afdoende georganiseerd te zijn. 

Wat wil het kabinet? 

In 2012 zal het Rijk een actieplan implementeren waarin onder meer aandacht is voor het beleggen van de 

strategische regie bij de burgemeester, de operationele regie bij de politie en verdere professionalisering van 

de buitengewoon opsporingsambtenaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan uniformering van toezichthouders en 

handhavers. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij staan positief tegenover verdere professionalisering van gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren 

en toezichthouders, waardoor de kwaliteit van gemeentelijke handhaving verbetert. Voor gemeenten is het 

verder van groot belang om naar eigen inzicht te kunnen bepalen of, hoeveel en voor welke taken handhavers 

kunnen worden ingezet. 

Het vastleggen van de operationele regie kan bij de politie worden belegd. De strategische regie behoort bij de 

burgemeester te blijven, vanuit de huidige gedeelde verantwoordelijkheid binnen het College van B&W. 
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IV. Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 

Wat wil het kabinet? 

Het budget voor onderwijsachterstandsbeleid dat voor gemeenten bestemd is, stijgt op basis van de afspraken 

in het regeerakkoord van € 293 miljoen in 2011 naar €360 miljoen in 2012 en €375 miljoen in 2013. Dit geld is 

bedoeld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE), schakelklassen en zomerscholen en wordt toegevoegd aan 

de specifieke uitkering. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De extra middelen bieden gemeenten de mogelijkheid het aanbod uit te breiden en de kwaliteit van dit aanbod 

te verhogen. De minister en de VNG bereiden een convenant voor om de wederzijdse inspanningen vastte 

leggen. De inzet van de VNG is om voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten te creëren zodat zij samen met 

het onderwijs, de kinderopvang en welzijnswerk lokaal maatwerk kunnen realiseren. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet verwijst in de begroting naar de beleidsbrief van de minister van OCW van 31 januari 2011. De 

ombuigingen die daarin werden genoemd zijn inmiddels uitgesteld. De eerste bezuiniging van € 100 miljoen 

vindt plaats in 2013. In 2014 wordt er €200 miljoen bezuinigd en vanaf 2015 structureel €300 miljoen. Het 

proces ziet er als volgt uit: 

• Het wetsvoorstel Passend Onderwijs wordt in oktober 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd; 

• De Wet Passend Onderwijs gaat naar alle waarschijnlijkheid op 1 augustus 2012 in; 

• De regionale samenwerkingsverbanden moeten per 1 november 2012 als rechtspersoon zijn opgericht. 

Onder deze samenwerkingsverbanden vallen niet alleen de reguliere en speciale basisscholen, maar ook het 

speciaal onderwijs (de clusters 3 en 4). De samenwerkingsregio's voor het voortgezet onderwijs blijven voor 

het grootste deel gehandhaafd; 

• De samenwerkingsverbanden dienen uiterlijk 1 maart 2013 een zorgplan naar de Inspectie van het 

Onderwijs gestuurd te hebben. In deze zorgplannen wordt uiteengezet hoe het samenwerkingsverband de 

leerlingenzorg gaat vormgeven en hoe de verdeling van de middelen over de scholen georganiseerd gaat 

worden. Deze zorgplannen dienen met de gemeenten te zijn afgestemd middels een 'op overeenstemming 

gericht overleg'. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs raakt gemeenten op diverse terreinen. De VNG dringt er daarom op aan 

dat er - voor wat betreft het leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting - op korte termijn helder wordt gemaakt 

wat de gevolgen voor gemeenten zijn. In de praktijk komt het voor dat het onderwijs op de stelselwijziging 

vooruitloopt. In dat geval adviseren wij gemeenten om bij de toekenning van vervoer en huisvesting van de 

huidige verordening uit te gaan omdat deze geënt is op de bepalingen in de onderwijswetgeving. 
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De VNG heeft er ook op aangedrongen dat bij de samenstelling van de samenwerkingsverbanden rekening 

wordt gehouden met de samenwerking tussen gemeenten op jeugdterrein. Dat is niet overal gelukt vanwege de 

tijdsfrictie tussen de decentralisatie van de Jeugdzorg en de totstandkoming van de Wet Passend Onderwijs. 

Bij het overleg over de zorgplannen is het goed als gemeenten zo snel mogelijk om tafel gaan met de 

schoolbesturen. De zorgplannen gelden voor maximaal 4 jaar. Het is verstandig als gemeenten slechts voor 

hooguit 2 jaar afspraken maken met het onderwijs omdat het bij een deel van de afspraken om taken gaat die 

nu nog bij andere partijen liggen. Daarbij is het van belang dat wordt uitgegaan van één gemeenschappelijke 

visie op het onderwijs. Zowel in de klas, als in het gezin dient de pedagogische context van het kind versterkt te 

worden. De uitgangspunten die bij de stelselwijziging van de Jeugdzorg gelden, dienen centraal te staan. 

Wat wil het kabinet? 

De lokale brede school ontwikkeling wordt door het ministerie van OCW ondersteund met onderzoek, 

voorlichting en communicatie, een landelijk steunpunt (het Landelijk Steunpunt Brede Scholen) en de Impuls 

brede scholen, sport en cultuur. Vanaf 2012 is hiervoor jaarlijks € 12,3 miljoen begroot. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het Steunpunt Brede Scholen wordt ook na 2012 mogelijk voortgezet. Terecht neemt de minister 

verantwoordelijkheid voor het delen en verspreiden van collectieve kennis door een onafhankelijke partij. De 

VNG zal bij de minister blijven pleiten voor een financiële bijdrage van de rijksoverheid voor het delen van 

collectieve kennis op ook andere terreinen dan de Brede School (bijvoorbeeld bij de huisvesting en vorming 

van integrale kindcentra). Samen met de PO- en VO-raad en het Waarborgfonds Kinderopvang heeft de VNG 

daarom het initiatief genomen voor een kenniscentrum huisvesting van onderwijs en kinderopvang. Voor de co

financiering van dit initiatief doen wij ook een beroep op de rijksoverheid. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet bezuinigt fors in de sector cultuur. Een aantal maatregelen grijpt direct in in het gemeentelijk 

cultuurbeleid en de gemeentebegroting. Andere maatregelen hebben een meer indirect effect. 

Directe gevolgen ondervinden de gemeenten van het intrekken van de Wet werk en inkomen kunstenaars 

(WWIK) in 2012. Hetzelfde geldt voor het uitblijven van de beoogde budgetverhoging vanaf 2011 van 

€ 7,9 miljoen voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Het budget blijft staan op € 10,9 miljoen. De 

cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs wordt vanaf schooljaar 2012/2013 afgeschaft. De € 10,90 per leerling 

in het primair onderwijs blijft wel bestaan en gaat naar de zogeheten prestatiebox voor kwaliteitsverbetering 

en talentbevordering. Het programma 'cultuurparticipatie' tussen Rijk en medeoverheden wordt per 2013 met 

ongeveer 25% gekort to t € 10 miljoen per jaar en onder de noemer 'cultuureducatie met kwaliteit' richt het zich 

op de schooljeugd tot en met 12 jaar. 

Tal van rijksmaatregelen hebben meer indirect effect voor de gemeentelijke cultuursector en de 

gemeentebegroting. In 2012 wordt er, bij wijze van aanloop, € 50 miljoen gekort op cultuurinstellingen en 

-activiteiten in Nederland. Deze korting loopt op naar € 200 miljoen in 2015. Daarenboven moet de sector door 

fiscale en andere maatregelen op termijn nog eens ongeveer € 200 miljoen inleveren. 
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Op de zogeheten landelijke basisinfrastructuur wordt € 125 miljoen bezuinigd. Met ingang van 2013 zal het 

aantal culturele instellingen dat rechtstreeks subsidie van het Rijk krijgt dan ook verminderen. 

Voor kleinere instellingen betekent dit dat ze zijn aangewezen op de Rijkscultuurfondsen waarbij ze slechts 

voor een activiteitensubsidie in aanmerking kunnen komen. Co-financiering door gemeenten zal in de praktijk 

daarbij als voorwaarde zijn. De Rijkscultuurfondsen zelf worden met 25% gekort. Ook is het Nationaal Historisch 

Museum van de baan en een groot deel van de onafhankelijke sectorinstituten verdwijnt. 

Om de bezuinigingen voor een deel te compenseren wordt er in 2012 een nieuwe Geefwet geïntroduceerd. 

Dit levert gedurende een periode van vooralsnog vijf jaar een belastingvoordeel voor de gever op omdat 

deze 1,5 maal het gegeven bedrag van de belastingen mag aftrekken. Het Rijk derft hierdoor € 22 miljoen 

belastinginkomsten per jaar. Hiervan wordt € 12 miljoen echter bekostigd uit minder fiscale mogelijkheden voor 

monumenteneigenaren. * 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De onevenredige korting op de landelijke basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen treft in eerste instantie 

die gemeenten waar de culturele instellingen zijn gevestigd. Hierdoor vallen er culturele gaten in deze 

gemeenten en hun regio. Vanuit de instellingen zal de gemeenten worden gevraagd om deze gaten te dichten. 

Alleen al op het terrein van de grootschalige podiumkunsten wordt ten opzichte van een eerdere uitname uit 

het gemeentefonds € 20 miljoen minder verstrekt. Daarnaast wordt van alle gemeenten verwacht dat zij meer 

dan voorheen gaan meebetalen aan de financiering van instellingen die een activiteitensubsidie vanuit de 

rijkscultuurfondsen krijgen. 

De Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) zorgt ervoor dat beginnende kunstenaars na enkele jaren 

zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien via een (gemengde) beroepspraktijk. De WWIK stimuleert 

ontwikkeling van een creatieve industrie op lokaal niveau. Het is niet duidelijk hoe het wegvallen van deze 

regeling kan worden opgevangen. Eerder al is gebleken dat andere uitkeringswetten niet geschikt zijn voor 

deze doelgroep 

De rijksgelden voor Cultuur en school en voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur worden op lokaal 

niveau veelvuldig ingezet. De korting op de rijksgelden leidt er toe dat met name het voortgezet onderwijs 

vanuit cultureel perspectief buiten beeld raakt. Door het niet opplussen van de Impuls wordt de lokale 

samenwerking tussen scholen en culturele instellingen belemmerd. 

De BTW-verhoging op kunst en kunstzinnige vorming kost alleen al de lokale podia minimal € 20 miljoen per 

jaar. Door terugloop van het aantal bezoekers komt hun nadeel nog hoger uit. Belangrijk is dat lokale culturele 

instellingen weinig andere mogelijkheden hebben to t het verwerven van eigen inkomsten. Daarbij geldt dat 

onzeker is of de fiscaal gunstige status van algemeen nut beogende instelling voor de cultuursector overeind 

blijft. De fiscale voordelen voor beleggen in cultuur zijn al verlaagd. Of de nieuwe Geefwet voor een deel het 

effect van de rijksbezuinigingen compenseert, is op voorhand nog n iet te zeggen. 

Wat wil het kabinet? 

Op het sectorinstituut openbare bibliotheken wordt bezuinigd maar de ontwikkeling en het beheer van de 

digitale bibliotheek door de stichting Bibliotheek.nl bli jft met € 18 miljoen grotendeels gesteund. Ook voor 

leesbevordering blijft budget bestaan. Erfgoed Nederland wordt opgeheven en van de vrijvallende middelen 

wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Nationaal Archief die daarvan onder andere besteltaken zal 
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uitvoeren. De Regionaal Historische Centra (RHC) worden gekort met € 5 miljoen. Uit het oogpunt van innovatie 

werkt het Rijk aan een nieuwe archiefvisie. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De blijvende steun van het ministerie van OCW voor de digitale bibliotheek is belangrijk en positief. Het 

Nationaal Archief moet zich concreet gaan inzetten voor ondersteuning van gemeentelijke archieven. Het 

Nationaal Archief zou ook moeten delen in de korting op de middelen voor de RHC's, aangezien het gaat 

profiteren van de nieuwe subsidiegelden van de provincie Zuid-Holland. De VNG is geïnteresseerd om te komen 

tot samenwerkingsafspraken over de innovatie van het archiefwerk met het Rijk. 

Wat wil het kabinet? 

Er komt een ontwerp- en architectuurnota met aandacht voor het private opdrachtgeverschap en het bij elkaar 

brengen van vraag en aanbod. Per 2013 verandert de subsidiepositie van Architectuur Lokaal. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Een toekomstgericht beleid om vraagstukken op het terrein van ontwerp en architectuur te adresseren, wordt 

verwelkomd. Maar de overheveling van Architectuur Lokaal van het Rijk naar het nieuwe fonds voor de 

creatieve industrie leidt to t onzekerheid in de subsidie en in de ondersteuning aan gemeenten. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet zoekt financiële dekking voor de nieuwe Geefwet, waarmee burgers en ondernemers fiscaal 

worden verleid Cultuur financieel te ondersteunen. Die dekking is gevonden door de fiscale aftrek voor 

particuliere eigenaren van woonhuizen die rijksmonument zijn, fors te verminderen. Dit is in tegenspraak met 

het voornemen in het regeerakkoord om het culturele erfgoed te ontzien. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Hoewel het de gemeenten niet direct treft, ondermijnt deze eenzijdige ingreep het vertrouwen van de 

particuliere woningeigenaar van een rijksmonument. Het is voor ons van groot belang dat de overheid, zowel 

Rijk als gemeente, een betrouwbare partner is bij de instandhouding van cultureel erfgoed. Het is wrang dat de 

Geefwet, bedoeld als pleister op de wonde, zo mogelijkerwijze het gebouwd erfgoed beschadigt. 
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V. Infrastructuur en Milieu 

Wat wil het kabinet? 

In 2011 is met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte het roer van de nationale ruimtelijke ordening omgegooid. 

Het ruimtelijk beleid is voor een belangrijk deel gedecentraliseerd en het Rijk beperkt zich tot een selectief aantal 

nationale belangen. Door provincies en gemeenten de ruimte te geven, kan het Rijk zich richten op het behartigen 

van ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn. 

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling richt het kabinet zich op het versterken van de ruimtelijk-economische 

structuur. Daartoe richt het kabinet zich op ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijk beleid in algemene zin en 

op de realisatie van concrete ruimtelijke projecten die daaraan bijdragen. Zoals aangegeven in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Milieu is de minister verantwoordelijk voor: 

• Het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de ruimtelijk-economische structuur 

Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid 

Het waarborgen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving, waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De belangrijkste voornemens voor 2012 zijn: 

• De vaststelling van de AMvB Ruimte in zijn geheel 

• Inwerkingtreding van een systematiek voor duurzame verstedelijking, die bij ruimtelijk plannen duidelijk maakt 

hoe afwegingen inzake ruimtegebruik en bereikbaarheid zijn gemaakt 

• Uitwerking van alternatieve Verdienmodellen, financieringsvormen en allianties voor gebiedsontwikkeling 

• Vaststelling van structuurvisies voor de ondergrond en windenergie. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het Rijk heeft vanaf 2012 alleen nog budget voor aangegane verplichtingen en zal niet meer in nieuwe ruimtelijke 

projecten investeren. Provincies en gemeenten kunnen voormalig rijksbeleid overnemen. Vooral op het terrein 

van natuur en landschap ligt een zwaardere rol van de provincies in de lijn der verwachting. Voor gemeenten is 

het hierdoor de vraag of de afname van het rijksbeleid daadwerkelijk zal leiden tot minder regeldruk en meer 

beleidsvrijheid. 

Met het vaststellen van de AMvB Ruimte wordt eindelijk duidelijk welk rijksbeleid gemeenten moeten 

verankeren in hun bestemmingsplannen. Gemeenten hebben drie jaar de t i jd om noodzakelijke wijzigingen in 

hun bestemmingsplannen op te nemen. De afwegingssystematiek voor duurzame verstedelijking is een extra 

motiveringsvereiste voor gemeenten, die wel in de lijn ligt van de huidige bestemmingsplanpraktijk. 

Wat wil het kabinet? 

In 2012 wordt een nieuwe systematiek vastgesteld voor de toetsing van windturbines op radarverstoring. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Met een nieuwe systematiek kan de realisatie van windparken, individuele windmolens en hoogbouw eerder 

doorgang vinden. De systematiek vereist hiervoor wel een update van de radarsoftware. De verbeterkosten 

hiervoor zijn niet in de begroting opgenomen. 
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Wat wil het kabinet? 

De minister heeft de Tweede Kamer voor het zomerreces haar visie op een herziening van het omgevingsrecht 

gegeven. Hoewel de huidige regelingen zeer zeker hebben bijgedragen aan een goede leefomgeving, wordt de 

regelgeving in de praktijk ook als knellend, duur en weinig flexibel gezien. De minister stelt daarom voor om 

een nieuwe Omgevingswet te maken. In deze Wet worden diverse wetten, waaronder Wet ruimtelijke ordening, 

de Wet Milieubeheer en de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, samengevoegd. De minister streeft er naar 

de concept-Omgevingswet in 2012 in te dienen bij de Tweede Kamer. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De bundeling en vereenvoudiging van wetgeving, verkorting van procedures en versnelling van besluitvorming 

is voor gemeenten een goede zaak. De urgentie is groot, niet alleen vanuit het oogpunt van effectiviteit 

(doelbereiking), maar ook efficiency (geld, t i jd). Het laatste is zeker in economisch moeilijke tijden van belang 

voor alle overheidslagen en voor burgers en bedrijven. 

Wel is een gedegen analyse van de bestaande uitvoeringspraktijk nodig. Deze ontbreekt vooralsnog. De 

planning om te komen tot de nieuwe Omgevingswet is zeer ambitieus en biedt weinig mogelijkheden om vanuit 

de praktijk een afgewogen oordeel te vellen van de werkbaarheid van de nieuwe Wet en deze te spiegelen 

aan een (thans ontbrekende) probleemanalyse. De minister verwacht 10% te kunnen bezuinigen op plankosten 

door de komst van de nieuwe Wet. Dat loopt mogelijk op tot een bedrag van € 650 miljoen per jaar (afhankelijk 

van het investeringsvolume in de bouw). Het getal van € 650 miljoen per jaar lijkt echter uit de lucht gegrepen. 

Eerder werd in de 'Beleidsbrief Eenvoudig Beter' nog over een besparing van € 600 miljoen gesproken. Ook in 

dat geval zonder nadere onderbouwing. De VNG beschikt niet over de informatie die nodig is om te toetsen of 

deze korting reëel is. 

Wat wil het kabinet? 

De vorming van een landsdekkend stelsel van Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) zal in 2012 worden 

afgerond. In deze RUD's worden capaciteit en kennis gebundeld op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. Daarmee krijgen zij een adviserende rol bij de vergunningverlening, toezicht en 

handhaving door gemeenten en provincies. De RUD's zouden uiterlijk per 1 januari 2013 moeten functioneren. 

Er bestaat ruimte voor regionaal maatwerk in de aanpak die tegemoet komt aan de economische structuur 

van iedere provincie. In het regeerakkoord is een uitname uit het gemeentefonds van € 100 miljoen per jaar 

vanwege efficiencyvoordelen opgenomen. Deze is in het Bestuursakkoord ongedaan gemaakt. In de nadere 

discussies over het Bestuursakkoord heeft het kabinet wederom een korting van € 100 miljoen aangekondigd, 

maar deze is niet meer gerelateerd aan de RUD's en wordt gebruikt om in 2015 knelpunten bij Werken naar 

vermogen op te lossen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

In de komende ti jd moeten er plaatselijk en regionaal nadere besluiten worden genomen over de inrichting van 

de RUD's. In het najaar wordt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met IPO, VNG en Unie van 

waterschappen besproken wat de stand van zaken is. De korting op het gemeentefonds vanwege vermeende 

efficiencyvoordelen is door de VNG fel bestreden. Op korte termijn zijn geen efficiencyvoordelen te verwachten. 

Het kabinet heeft de korting ingetrokken bij de onderhandelingen over het bestuursakkoord. Dat nu toch 

€100 miljoen per jaar wordt uitgenomen stemt ons uiteraard niet tevreden, maar het is goed dat deze niet meer 

is gerelateerd aan de RUD's. In de komende t i jd moeten in alle regio's de financiële doorrekeningen voor het 
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oprichten van de RUD's worden gemaakt. Omdat de eerste berekeningen erop wijzen dat van kostenneutraliteit 

geen sprake is, verwachten we dat dit een stevig discussiepunt met de rijksoverheid blijft. 

Wat wil het kabinet? 

Conform het regeerakkoord gaat het kabinet uit van de kracht van het bedrijfsleven om vooruit te komen 

in het milieu- en klimaatdossier. Met het terugdringen van het aantal regels op het gebied van milieu- en 

klimaatbeleid en het zorgen voor een gelijk speelveld zullen bedrijven de handschoen opnemen en gaan 

investeren in duurzame ontwikkelingen. Het kabinet zal meer gaan werken op basis van vertrouwen en toezicht 

daarop inrichten. Door het opzetten van systeemtoezicht en het sluiten van handhavingsconventanten met 

bedrijven en brancheorganisaties wil het kabinet stimuleren dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen. 

Goede prestaties worden beloond door een lagere frequentie van inspecties. Bij slechte naleving wordt de 

inspectie geïntensiveerd. 

Hoewel Nederland maar ternauwernood binnen de geldende Europese normen voor f i jn stof (PM10) en 

Stikstofdioxide (N02) opereert, stelt het kabinet geen middelen beschikbaar voor de verbetering van de 

luchtkwaliteit. 

In de bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 is afgesproken dat het Rijk zorgt voor een sluitende regeling van 

producentenverantwoordelijkheid, zodat een inzamelingssysteem voor verpakkingsafval blijft draaien en 

gemeenten een vergoeding zullen blijven ontvangen voor de taken of diensten die zij voor het bedrijfsleven 

uitvoeren. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Uit de begroting komt naar voren dat het kabinet de gemeenten niet als de belangrijkste partner ziet in het 

voeren van een milieubeleid. In 2015 moet Nederland aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen. Uitkomsten 

van de twee laatste monitoren laten zien dat de normen niet vanzelf worden gehaald. Een extra rijksinzet is 

noodzakelijk om deze normen te halen. De afschaffing van de verpakkingenbelasting neemt de belemmeringen 

voor Rijk en bedrijfsleven weg om afspraken te maken over de financiering van het Afvalfonds. Die afspraken 

moeten ertoe leiden dat gemeenten financieel in staat worden gesteld om door te kunnen gaan met het 

inzamelen van kunststof verpakkingen. 

Wat wil het kabinet? 

In het Deltaprogramma werken de gezamenlijke overheden aan bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende zoetwater en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling. In 2012 wordt 

het onderhoud aan dijken en waterkeringen voortgezet en wordt de kust verder versterkt. Er worden 

verschillende waterveiligheid-programma's uitgevoerd zoals Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken, het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Zwakke Schakels Kust. Voor de Afsluitdijk neemt het 

kabinet eind 2011 een voorkeursbeslissing, en begint in 2012 de planfase. Voor het deltaprogramma zoetwater 

worden in 2012 kansrijke strategieën onderzocht om de watervoorziening op peil te kunnen houden. In het 

deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering wordt eind 2011 een concept beleidskader opgesteld voor 

klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied. 
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In 2011 sloten kabinet, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord 

Water. Door minder bestuurlijke drukte, doelmatiger beheer van de waterketen, een beheersbaar programma 

voor de waterkeringen en slim combineren van werkzaamheden wordt het waterbeheer efficiënter en 

worden kosten zo laag mogelijk gehouden. Voor 2020 is beperking van de autonome kostenstijging van € 750 

miljoen het doel. Gemeenten en waterschappen staan voor een opgave van € 380 miljoen in de waterketen. 

Drinkwaterbedrijven verlagen de kosten met € 70 miljoen en op het beheer van het watersysteem moet € 300 

miljoen bespaard worden door de waterbeheerders. 

In 2012 wordt in verband met bezuinigingen een temporisering van maatregelen voor de Europese 

kaderrichtlijn water (KRW) in Rijkswateren uitgewerkt. Daarnaast worden de synergiegelden voor water 

teruggeschroefd naar nul in 2013 en wordt de bijdrage aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 

verlaagd. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

In het Bestuursakkoord Water is opgenomen dat eind 2012 in alle samenwerkingsregio's bindende afspraken 

zijn opgesteld. Deze afspraken zijn nodig om de afgesproken doelmatigheidswinst van zo'n 8% (€380 miljoen 

euro in 2020) in de waterketen te bereiken. 

Door uitstel van KRW maatregelen voor rijkswateren, afbouw van synergiegelden voor water en 

verlaging van het investeringsbudget voor het landelijk gebied krijgen gemeenten mogelijk minder 

financieringsmogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met een waterkwaliteit- of 

waterkwantiteitsaspect. 

Wat wil het kabinet? 

Het Rijk en de waterschappen gaan vanaf 2014 samen het HWBP financieren. Medio 2012 wordt een 

wetsvoorstel over de bekostiging bij de Tweede Kamer ingediend die de overeenkomstige onderdelen uit de 

Spoedwet vervangt. Hiermee is € 100 miljoen gemoeid. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De (gedeeltelijke) bekostiging van het HWBP door waterschappen kan, ondanks de voorgestane 

vereveningsmethodiek, leiden tot sterke stijging van de lokale lasten. 

Wat wil het kabinet? 

In 2012 worden de taken en middelen voor de uitvoeringvan het natuurbeleid gedecentraliseerd. Binnen de 

afgesproken kaders zullen de provincies de EHS gaan afronden en zullen de provincies zorg dragen voor een 

adequaat beheer. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Decentralisatie van het natuurbeleid mag geen afwenteling van bezuinigingen zijn. Gemeenten willen snel 

duidelijkheid over de consequenties van beleidsveranderingen. Goed natuurbeheer is nodig om achteruitgang 

van het gebied te voorkomen. De VNG vraagt bij de decentralisatie aandacht voor afspraken uit het verleden 

en inpassing van nieuwe grondfuncties. Het is belangrijk dat voorafgaand aan een grondruil met de 

gemeente wordt overlegd of de nieuwe functie ruimtelijk wel past. Provincies moeten op een goede manier 
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met gemeenten afspreken welke delen van de EHS nog worden ontwikkeld en gezamenlijk kijken wat de 

consequenties hiervan zijn. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet zet in op een breed gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om belemmeringen 

voor economische ontwikkeling gerelateerd aan stikstofdepositie weg te nemen. De PAS bevat bindende 

afspraken om het stikstofprobleem rond Natura 2000-gebieden aan te pakken. Specifieke instrumenten bepalen 

hoeveel ruimte er is voor stikstofgerelateerde economische ontwikkeling, op basis waarvan vergunningen 
f*. 

kunnen worden verleend. In 2012 zal de PAS volledig van start gaan. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De definitieve PAS is nog steeds niet rond. Dat betekent dat gemeenten aanwijzingsbesluiten niet definitief 

kunnen maken, beheerplannen niet afgemaakt worden en er geen vergunningen kunnen worden afgegeven. 

Gemeenten zijn gebaat bij een snelle invoering van de PAS. Het is een tegenvaller dat de PAS pas in 2012 

volledig van start kan gaan. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil één integrale natuurwet die zorgt voor minder regeldruk voor ondernemers en burgers. 

In 2012 wordt een wetsvoorstel natuur ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet geïntegreerd, gemoderniseerd en 

vereenvoudigd. Belangrijk onderdeel is het zoveel mogelijk opschonen van regelgeving, waardoor de 

lastendruk voor burgers en bedrijfsleven kan worden verminderd. Tegelijkertijd wordt met het wetsvoorstel een 

adequate implementatie van internationale verplichtingen geborgd én worden nationale aanvullingen op die 

verplichtingen voorkomen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gemeenten hebben baat bij vereenvoudigde regelgeving, zoals het opschonen van regelgeving ter verlichting 

van administratieve lasten. Dit laatste komt echter vooral de ondernemers ten goede, terwijl gemeenten 

meer gebaat zijn bij goed uitvoerbare regels. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de ruimtelijk 

ordeningsonderdelen uit de Wet natuur ondergebracht worden in de Omgevingswet. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet heeft de ambitie om de economie te versterken en te komen tot een veilig en toekomstbestendig 

Nederland. De investeringen in rijkswegen en hoofdspoor lopen op van € 100 miljoen tot structureel 

€ 500 miljoen vanaf 2015. Met een gerichte focus op de mainports, brainports en greenports en hun 

achterlandverbindingen blijft het kabinet investeren in projecten om de bereikbaarheid te verbeteren, het 

vestigingsklimaat te versterken en de leefbaarheid te vergroten. Ten behoeve van de bereikbaarheid van 

de steden wordt op de hoofdverbindingen buiten de Randstad, waar structureel files staan, 2 x 3 rijstroken 

de standaard. Binnen de Randstad is de standaard 2 x 4 rijstroken. Het kabinet zorgt met het Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer voor hoogfrequente spoorverbindingen (om de 10 minuten een trein) tussen de 
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grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland. Hiermee is op drukke lijnen een groei van 5% per jaar op 

het personenvervoer per spoor mogelijk en kan ook het goederenvervoer zonder problemen toenemen. 

Naast investeringen in de infrastructuur zet het kabinet ook in op een betere benutting hiervan. Per regio 

worden afspraken gemaakt over de concrete uitwerking van het Programma Beter benutten. Ook afspraken 

met werkgevers over mobiliteitsmanagement moeten hieraan een bijdrage leveren. 

Het kabinet wi l een robuust en samenhangend mobiliteitssysteem realiseren in stedelijk gebied en wil de 

decentrale overheden in staat stellen betrouwbaar, snel en gemakkelijk te gebruiken regionaal openbaar 

vervoer (regionaal en lokaal spoor, metro, tram en bus) aan te bieden aan de reiziger. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Voor de economische ontwikkelingen van ons land is het van groot belang dat de infrastructuur op nationaal, 

regionaal én lokaal niveau op orde is. Investeringen in het hoofdwegennet door de aanleg van extra rijstroken 

en frequentieverhoging van treinen op het hoofdrailnet zijn alleen effectief, wanneer ook op decentraal niveau 

kan worden ingespeeld op de extra mobiliteit die dit genereert. De reiziger heeft er niets aan, wanneer hij 

aan begin en eind van elke verplaatsing vast komt te staan in het verkeer of moet wachten op de aansluitende 

OV-verbinding. Aan de randen van de stedelijke gebieden moet het verkeer kunnen worden opgevangen in 

grootschalige transferia / P&R-voorzieningen. De reiziger moet zijn reis snel en comfortabel kunnen vervolgen 

met hoogwaardig openbaar vervoer of (elektrische) fiets naar de centra van de steden. Treinreizigers die om de 

10 minuten aankomen op een station, moeten ook een directe verbinding hebben met bus, tram of metro. 

Wat wil het kabinet? 

Het aantal verkeersdoden daalt gestaag, maar tegelijkertijd stijgt aantal ernstige verkeersgewonden. Via 

een bijstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid moet het aantal verkeersgewonden worden 

teruggedrongen van ruim 18.000 ernstige verkeersgewonden nu, naar maximaal 10.600 in 2020. Kwetsbare 

groepen - ouderen, fietsers en beginnende bestuurders - krijgen hierbij speciale aandacht. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zullen het Rijk en de decentrale overheden maatregelen nemen 

om te komen tot een forse reductie van het aantal ernstige verkeersgewonden. Hiervoor zijn ook maatregelen 

aan de lokale (fiets)infrastructuur noodzakelijk. De forse bezuinigingen op de BDU verkeer en vervoer hebben 

echter directe gevolgen voor de haalbaarheid van de benodigde maatregelen. 

Wat wil het kabinet? 

In verband met het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit wordt in het kader van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gewerkt aan locatiespecifieke maatregelen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

In het kader van het NSL is door de VNG met het Rijk afgesproken om te komen tot een aantal locatiespecifieke 

maatregelen, waaronder het mogelijk maken van gedifferentieerde parkeertarieven naar milieukenmerk 

van een auto (op basis van een Experimenteerwet). Gemeenten kunnen hiermee het gebruik van schone 
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auto's stimuleren en / of het gebruik van niet-schone auto's extra belasten. Het is nog steeds wachten op het 

wetsvoorstel voor deze Experimenteerwet. 

Wat wil het kabinet? 

Het Rijk levert via de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer een bijdrage aan de regionale en lokale 

overheden voor de uitvoering van hun mobiliteitsopgaven. De bezuinigingen op het BDU-budget lopen op tot 

structureel circa €200 miljoen euro per jaar vanaf 2016. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Door de forse bezuinigingen op de omvang van de BDU verkeer en vervoer zullen de decentrale overheden niet 

langer in staat zijn om de steden en de economische kerngebieden bereikbaar en leefbaar te houden. Dit geldt 

met name voor de drie grote steden waar forse bezuinigingen op de exploitatie van bus, tram en metro moeten 

worden doorgevoerd. Van een 'robuust en samengehangend' netwerk van wegen, spoor- en waterwegen en 

een beter gebruik van de capaciteit van alle modaliteiten is geen sprake. 

Een robuust en samenhangend mobiliteitssysteem is alleen haalbaar als het Rijk de voorgenomen bezuinigingen 

op de BDU beperkt en de extra investeringsruimte (oplopend tot structureel € 500 miljoen per jaar) niet exclusief 

inzet voor de rijkswegen en het hoofdspoor, maar ook voor investeringen in lokale en regionale (infrastructuur) 

projecten. 
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VI. Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 

Wat wil het kabinet? 

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan, waarin Nederland voor de toekomst structuurfondsgelden 

zal ontvangen. Deze structuurfondsen hebben tot doel bij te dragen aan de versterking van de economische 

structuur en concurrentiekracht. De inspanningen van het kabinet zijn in 2012 gericht op de voorbereiding van 

de volgende programmaperiode (vanaf 2014). De bijdrage van de Europa 2020 strategie zal een belangrijke 

plaats innemen met scherpe focus op een beperkt aantal thema's. In de uitwerking wordt aansluiting 

gezocht bij de agenda's op nationaal, provinciaal en stedelijk niveau. Tegelijkertijd moeten de toekomstige 

structuurfondsen van het kabinet enkel worden gericht op de armste regio's in de armste lidstaten. Naast het 

budgettaire aspect zal ingezet worden op vereenvoudiging van beheer en controle. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG is het niet eens met het kabinet dat regio's in rijke lidstaten zoals Nederland geen structuurfondsgelden 

meer zouden moeten ontvangen. Regionaal economische groei en concurrentiekracht houden niet op bij de 

grens. Steden werken regionaal en internationaal steeds meer samen en hebben de afgelopen jaren ambitieuze 

agenda's vastgesteld. Hiervoor blijft het waardevol als ook in de toekomst Nederlandse gemeenten Europese 

structuurfondsen blijven ontvangen. De VNG zal zich hiervoor in 2012 blijven inzetten. Met het kabinet wordt 

wel gezamenlijk opgetrokken om de regeldruk rondom het beheer van de fondsen te verminderen en in te 

zetten op aansluiting van het Europese geld op de stedelijke agenda's. 
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VII. Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet sorteert in de begroting voor op de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) 

per 2013. Gemeenten krijgen op dat moment ook de verantwoordelijkheid voor de nieuwe instroom van 

jonggehandicapten die nog perspectief hebben op werk. Gemeenten krijgen de beschikking over het instrument 

loondispensatie, waardoor werkgevers in staat worden gesteld om aan werknemers een loon te betalen dat 

overeenkomt met de feitelijke loonwaarde. Voorts behelst de Wwnv een aanscherping van de voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor de sociale werkvoorziening. Om een herstructurering van de Wsw mogelijk te 

maken wordt in 2012 een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor de herstructureringsfaciliteit. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gemeenten onderschrijven de wenselijkheid van een stelsel dat meer gericht is op werken naar vermogen. 

Bij de uitwerking daarvan gaat het kabinet echter voorbij aan de complexiteit van de operatie en boekt het 

bezuinigingen te fors en te snel in. Daardoor komen de risico's eenzijdig bij gemeenten te liggen. Gemeenten 

kunnen zich in 2012 slechts beperkt voorbereiden op de nieuwe wet omdat de nieuwe instrumenten - buiten de 

gemeenten die participeren in de pilots - nog niet beschikbaar zijn. 

De tekorten die gemeenten in 2010 en 2011 hebben opgelopen op de uitvoering van de bijstand leiden er toe 

dat gemeenten aan het begin van de operatie werken naar vermogen beginnen met een grote achterstand. 

In combinatie met de scherpe afbouw van het re-integratiebudget is er een groot risico dat het succes van de 

Wwb niet herhaald kan worden. De herstructurering van de Wsw vraagt in 2012 en 2013 een enorme opgave 

van gemeenten. Met name in de eerste twee jaren zullen zij kosten moeten maken om de huidige sector om 

te bouwen naar een toekomstbestendige infrastructuur. Een investering van € 10 miljoen van de kant van het 

kabinet is in dat opzicht te laag. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet zet in op een selectieve en vraaggerichte inzet van re-integratiemiddelen. Werkloze burgers worden 

meer aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van werk. Alleen mensen die niet op eigen 

kracht aan het werk komen, kunnen de overheid aanspreken op hulp en ondersteuning. 

In 2012 wordt het gemeentelijk Participatiebudget verlaagd met €700 miljoen: € 300 miljoen als gevolg van 

eerdere besluitvorming in het kabinet Balkenende IV en €400 miljoen als gevolg van de maatregelen van het 

huidige kabinet. Ruim € 90 miljoen van de korting wordt veroorzaakt door bezuinigingen op de Inburgerings-

en educatiemiddelen. 

Voor educatie geldt dat de gemeentelijke middelen voor het derde jaar op rij worden ingeperkt. Vanaf 2012 

wordt er € 5 miljoen gekort voor het bekostigen van pilots laaggeletterdheid. Vanaf 2013 loopt de korting 

verder op naar structureel € 63 miljoen, omdat het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) onder 
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aansturing van het Rijk wordt gebracht. Per saldo houden gemeenten € 52 miljoen over voor educatie, circa 27% 

van het budget in 2009. 

Daarnaast wordt het budget en takenpakket van UWV drastisch ingeperkt. Werkgevers en werkzoekenden 

worden primair ondersteund via elektronische dienstverlening en het directe contact wordt beperkt to t situaties 

waarin dit noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De snelle afbouw van het Participatiebudget (een halvering in twee jaar tijd) betekent voor gemeenten dat zij 

scherpe keuzes moeten maken. De bezuinigingen, die eenzijdig bij gemeenten worden neergelegd, brengen 

een groot risico met zich mee. Het kabinet vindt dat iedereen die kan werken, moet meedoen. De VNG vindt dit 

ook, maar door de financiële aanslag die het kabinet pleegt op het P-budget, ook in de komende jaren, legt het 

de kosten en ambitie eenzijdig bij gemeenten neer. Hierdoor zullen noodgedwongen veel mensen aan de kant 

blijven staan omdat de middelen ontoereikend zijn om op maat gesneden trajecten naar werk aan te bieden. 

De VNG vindt de uitname van € 58 miljoen ten behoeve van Vavo onevenredig groot. Gezien de taakstelling op 

de overige educatiemiddelen, zou een uitname van € 19,5 miljoen gerechtvaardigd zijn. Dat er nu € 38 miljoen 

méér wordt gekort zal ten koste gaan van trajecten voor laaggeletterden. 

Het re-design van UWV heeft gevolgen voor de manier waarop gemeenten en UWV samenwerken op de 

Werkpleinen. Deze wijzigt van een integrale dienstverlening in een complementaire aanpak op minder locaties. 

Gemeenten verwachten dat de minder intensieve aanpak van UWV zal leiden tot een lager plaatsingsresultaat 

en daarmee tot meer bijstandsaanvragen. Gemeenten worden hiervoor door het kabinet niet gecompenseerd. 

Een selectievere inzet op re-integratie betekent in 2012 dat er minder mensen uit zullen stromen naar regulier 

werk. Het kabinet erkent deze ontwikkeling, maar reserveert nu nog maar een bedrag van € 100 miljoen extra 

voor het uitkeringsbudget (I-deel). Eerst ging het kabinet nog uit van € 200 miljoen aan extra bijstandsuitgaven. 

Een onderbouwing van deze korting ontbreekt en is gezien de verslechterde economische vooruitzichten lastig 

te duiden. 

De middelen voor de uitvoering van de Wsw worden, met een korting ten opzichte van de huidige situatie, naar 

verwachting per 1 januari 2013 overgeheveld naar het P-budget. Ook worden de middelen van de re-integratie 

Wajong geleidelijk onder het P-budget gebracht vanwege de overheveling van een deel die doelgroep vanuit 

het UWV-domein naar gemeenten. Naar huidig inzicht zal het totale P-budget in 2015 ruim €2,7 miljard 

bedragen, inclusief middelen Wsw, die in 2012 nog voor ruim €2,3 miljard op de begroting staan. 

Wat wil het kabinet? 

De op handen zijnde bezuinigingen op dit domein zijn enorm. Herstructering op dit terrein, en in het bijzonder 

op de Wsw, is noodzakelijk. De bezuinigingen betekenen een groot financieel risico dat grotendeels bij 

gemeenten wordt neergelegd. Het kabinet vindt dat iedereen die kan werken, moet meedoen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Door de financiële aanslag die het kabinet pleegt op het P-budget, legt het de kosten en ambitie die hierbij 

horen eenzijdig bij gemeenten neer. Hierdoor zullen noodgedwongen veel mensen aan de kant blijven staan 

omdat middelen ontoereikend zijn om op maat gesneden trajecten naar werk aan te bieden. 
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Het rijk verwacht veel van de mogelijkheden die de herstructeringsfaciliteit aan gemeenten gaat bieden om de 

sw-sectorte herstructureren. Het bedrag van €400 miljoen dat hiervoor beschikbaar is wordt straks overigens 

deels betaald uit de huidige stimuleringsmiddelen Wsw, uitvoeringskosten Wajong die vrijvallen bij het UWV en 

eerder ingeboekte loon- en prijsbijstellingen. Het budget voor financiering van de taakstelling Wsw is in 2012 

gelijk aan dat van vorig jaar, € 2,3 miljard voor de bekostiging van 90.804 arbeidsplaatsen. 

Wat wil het kabinet? 

De Wwb wordt, vooruitlopend op de invoering van de WWNV, op grond van afspraken in het regeerakkoord, al 

aangepast. In de bijstand moet de vangnetfunctie weer voorop staan. Het kabinet geeft uitkeringsgerechtigden 

daarom scherpere verplichtingen om op zoek te gaan naar een baan. Zo wordt in de eerste plaats de bijstand 

voor gezinnen aangepast. Ouders en inwonende kinderen moeten straks gezamenlijk één uitkering aanvragen. 

Er wordt niet meer alleen gekeken naar het inkomen van de partner, maar ook naar de inkomsten in het 

huishouden. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Omdat niet alle beleidseffecten volledig in beeld zijn gebracht en er een inschatting ontbreekt van de 

effecten van het wetsvoorstel op andere gemeentelijke beleidsterreinen zoals de bijzondere bijstand en 

schuldhulpverlening) hebben gemeenten veel vragen over de uiteindelijke werking in de praktijk. Daarnaast 

betwijfelen gemeenten of het bijstandsvolume zal dalen conform de verwachtingen van het kabinet.Bovendien 

is het voor gemeenten uitvoeringstechnisch onmogelijk om deze wet per 1 januari 2012 uit te voeren. 

Gemeenten hebben een te korte voorbereidingstijd voor het aanpassen van werkprocessen en instructies. 

De bezuinigingen op de kinderopvang hebben een nadelig effect op de mogelijkheden voor Wwb'ers met 

kinderen om te re-integreren en verkleinen kansen om terug te keren op de arbeidsmarkt. 

Het Rijk wil alleenstaande ouders maximaal stimuleren te gaan werken. De ontheffing van de 

arbeidsverplichting wordt daarom afgeschaft. De kosten van de kinderopvang nemen door de bezuinigingen 

hierop echter toe. Tot 2011 hadden alleenstaande Wwb'ers in een traject recht op een volledige compensatie 

van de 'eigen bijdrage' voor kinderopvang. De gemeente compenseerde op basis van de Regeling Wet 

kinderopvang aanvullend voor de Wwb'ers het resterende percentage van de kosten (het zgn. KOA kopje). 

In 2011 heeft de eerste bezuiniging op de kinderopvangtoeslagentabel plaatsgevonden. Het 

compensatiepercentage voor de Wwb'ers is echter niet evenredig verhoogd. Het betekent dat Wwb'ers vanaf 

2011 3,5% van de kosten voor het eerste kind en 0,5% voor het 2e en volgend kind voor eigen rekening moeten 

nemen. Voor iemand met een fulltime traject betekent dat circa € 45,- per maand. 

In 2012 wordt er verder bezuinigd door het Kabinet. Wwb'ers moeten dan 4,8%, respectievelijk 3,2% voor eigen 

rekening nemen. Opgeteld bij de invoering per 2012 van de generieke eigen bijdrage van € 15,- per maand 

moeten Wwb'ers die een volledige week kinderopvang nodig circa € 125,- per maand voor eigen rekening 

nemen. Dit heeft voor deze groep een remmend effect op mogelijkheden om te re-integreren.De bezuinigingen 

op de kinderopvang hebben een nadelig effect op de mogelijkheden voor Wwb'ers met kinderen om te re-

integreren en verkleinen kansen om terug te keren op de arbeidsmarkt. 

Veel van de maatregelen in de gewijzigde Wwb hebben inkomensgevolgen voor uitkeringsgerechtigden. Maar 

deze mensen krijgen ook te maken met de gevolgen van andere wetsvoorstellen en beleidsontwikkelingen, 

zoals wijzigingen in de AWBZ, Wmo en Jeugdzorg. Dit kan leiden tot stapeling. De stapeling van effecten kan 
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onvoorziene gevolgen hebben. De financiële gevolgen voor de burgers slaan zo neer bij gemeenten. Zij hebben 

immers wettelijke taken als zorgplicht en de zorg voor een veilige samenleving. 

De invoering van de huishoudtoets heeft ook gevolgen voor de schuldhulpverlening. Wat gebeurt er 

bijvoorbeeld als ouders hun uitkering verliezen omdat hun kind een baan heeft? Moet het kind dan de schulden 

van de ouders betalen? En als dit niet kan; wat betekent dit voor de schuldeisers? Betekent dit dan ook dat 

lopende schuldregelingen gestopt moeten worden? De hele basis van schuldhulpverlening wijzigt voor een 

aantal gevallen (berekening vrij te laten bedrag). 

Overigens bestaat ook het risico op het ontstaan van schulden, omdat het maar de vraag is of een huishouden 

op korte termijn af kan van lopende verplichtingen. Gelet op het eerdere rapport over de kosten en baten 

van schuldhulpverlening betekent dit ook veel voor de financiën van gemeenten (want gebleken is dat 

schuldhulpverlening loont). 

De maatregelen zijn fraudegevoelig. Wij verwachten dat de afschaffing van de bijstand voor inwonenden 

het aantrekkelijk maakt voor gezinsleden om zich in te schrijven op een ander dan het feitelijke woonadres. 

Bovendien wordt het recht op bijstand afhankelijk van meerdere gezinsleden. Dit bemoeilijkt niet alleen 

de handhaving, maar maakt ook dat handhaving meer t i jd en capaciteit in beslag zal nemen. Bovendien 

verwachten wij een toename van de uitvoeringskosten. 

Eén van de belangrijke onderdelen van het Handhavingsprogramma 2011-2014 van het ministerie van SZW 

is het informatiegestuurd handhaven. Een belangrijke voorwaarde voor goede uitvoering, is de juistheid van 

de gegevens! Die staan onder druk, gemeenten hebben aangegeven dat het ondoenlijk is om in de te krappe 

implementatietermijn alle klantgesprekken uit te kunnen voeren en de ict-systemen ti jdig aan te passen. 

Wat wil het kabinet? 

Voor 2011 is het definitieve macrobudget van het inkomensdeel Wwb met € 4 miljoen opgehoogd ten opzichte 

van het nadere voorlopige budget (van afgelopen juli) naar € 3,811 miljard. De totale gebundelde uitkering wet 

Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG), waar ook de Wet Inkomensvoorziening 

voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ), Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) deel van 

uitmaken, komt voor 2011 € 14 miljoen hoger uit, op €4,041 miljard. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG heeft er eerder al op gewezen dat gemeenten in 2011 € 669 miljoen tekort dreigen te komen op de 

bijstandsuitkeringen (Wwb en WIJ). Dit komt omdat gemeenten per uitkering € 570 te weinig ontvangen (€ 162 

miljoen). Ook loopt de bijstand in de praktijk harder op dan de ramingen voorspellen, waardoor gemeenten 

voor 31.000 uitkeringen geen budget ontvangen. Er was een maximaal eigen risico afgesproken van 12.500 

uitkeringen (€ 177 miljoen). Doordat het definitieve macrobudget nu met slechts € 4 miljoen is opgehoogd, 

blijft er sprake van een enorm financieel probleem voor gemeenten. De VNG heeft inmiddels bij de Tweede 

Kamer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel budget gemeenten nodig 

hebben. 
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Wat wil het kabinet? 

Vanaf 2012 wordt het macrobudget Wwb weer vastgesteld op basis van de berekeningssystematiek die ook 

gebruikt werd vóór het Bestuursakkoord SZW-VNG 2007-2011. Het budget zal weer berekend worden op basis 

van de feitelijke uitgaven over het voorgaande jaar. Daarnaast verdwijnt het eigen risico van 12.500 uitkeringen 

voor conjuncturele effecten. Dit leidt ertoe dat het (voorlopige) macrobudget Wwb in 2012 met circa € 387 

miljoen zal stijgen ten opzichte van 2011, naar €4,198 miljard. 

Omdat er ook een aantal bezuinigingen wordt ingeboekt door het kabinet, neemt het macrobudget 'slechts' 

met € 387 miljoen toe in 2012. Met aanscherping van de Wwb via de huishoudinkomenstoets, afbouw van de 

dubbele heffingskorting en het steviger aanpakken van fraude wil het kabinet in 2012 € 96 miljoen besparen. 

Daar komt verder nog een bezuiniging bij in het kader van de aangescherpte kinderalimentatienorm. 

Daarnaast houdt het kabinet er rekening mee dat de bijstandsuitgaven in 2012 met€ 100 miljoen zullen 

oplopen als gevolg van het feit dat de re-integratiemiddelen van gemeenten in 2012 drastisch teruglopen. 

Eerder ging het kabinet echter nog uit van een stijging van de uitgaven met €200 miljoen. Een onderbouwing 

van deze korting ontbreekt en is gezien de verslechterde economische vooruitzichten lastig te duiden. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Doordat het inkomensdeel Wwb vanaf 2012 weer wordt vastgesteld volgens de oude berekeningssystematiek 

van voor hét bestuursakkoord uit 2007, ontstaat er meer zekerheid dat er voldoende budget is voor het betalen 

van de bijstandsuitkeringen. De VNQ maakt zich echter nog wel steeds zorgen over de betrouwbaarheid van 

de volume-ramingen waar het Rijk haar budgetberekeningen op baseert. Het blijkt zeer moeilijk om onder de 

huidige economische omstandigheden op basis van historische trends een adequate inschatting te maken van 

de bijstandsontwikkeling. Voor 2012 gaat het Rijk uit van een jaargemiddelde van 304.000 uitkeringen. Bij 

de huidige stand van de bijstand en de recente economische ontwikkelingen lijkt dat een nogal optimistische 

inschatting, die gemeenten wederom duur kan komen te staan. De VNG pleit daarom voor het versterken van 

de betrouwbaarheid van de volumeramingen. 

Met eenzelfde verbazing constateert de VNG dat het Rijk verwacht dat de bijstandsuitgaven met slechts € 100 

miljoen zullen oplopen, terwijl men eerder uitging van €200 miljoen. Gezien het feit dat de werkloosheid recent 

weer is gaan toenemen, lijkt een solide basis voor dit optimisme over de ontwikkeling van de bijstandsuitgaven 

te ontbreken. 

Het kabinet gaat ervan uit dat een aantal maatregelen leiden tot in totaal €96 miljoen aan besparingen 

in 2012. De VNG verwacht niet dat deze maatregelen in de praktijk to t de voorspelde afname in uitgaven 

(en uitkeringsvolume) zullen leiden en heeft er bij het kabinet op aangedrongen de impact ervan goed te 

monitoren. Op basis van de uitkomsten dienen de budgetten waar nodig te worden aangepast. 

Wat wil het kabinet? 

In 2011 heeft de eerste bezuiniging op de kinderopvangtoeslagentabel plaatsgevonden. Het compensatie

percentage voor de Wwb'ers is echter niet evenredig verhoogd. Het betekent dat Wwb'ers vanaf 2011 3,5% van 

de kosten voor het eerste kind en 0,5% voor het 2e en volgend kind voor eigen rekening moeten nemen. Voor 

iemand met een fullt ime traject betekent dat ca. €45,- per maand. 
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In 2012 wordt er verder bezuinigd door het Kabinet. Wwb'ers moeten dan 4,8%, respectievelijk 3,2&% voor 

eigen rekening nemen. Opgeteld bij de invoering per 2012 van de generieke eigen bijdrage van € 15,- per 

maand moeten Wwb'ers die een volledige week kinderopvang nodig ca. € 125,- per maand voor eigen rekening 

nemen. Dit heeft voor deze groep een remmend effect op mogelijkheden om te re-integreren. 

Wat betekent dit voor gemeenten ? 

De bezuinigingen op de kinderopvang hebben een nadelig effect op de mogelijkheden voor Wwb'ers met 

kinderen om te reïntegreren en verkleinen kansen om terug te keren op de arbeidsmarkt. 

Het Rijk wil alleenstaande ouders maximaal stimuleren te gaan werken. De ontheffing van de 

arbeidsverplichting wordt daarom afgeschaft. De kosten van de kinderopvang nemen door de bezuinigingen 

hierop echter toe. Tot 2011 hadden alleenstaande Wwb'ers in een traject recht op een volledige compensatie 

van de 'eigen bijdrage' voor kinderopvang. De gemeente compenseerde op basis van de Regeling Wet 

kinderopvang aanvullend voor de Wwb'ers het resterende percentage van de kosten (het zgn. KOA kopje). 

De bezuinigingen op de kinderopvang hebben een nadelig effect op de mogelijkheden voor Wwb'ers met 

kinderen om te reïntegreren en verkleinen kansen om terug te keren op de arbeidsmarkt. 

Wat wil het kabinet? 

In de Wwb wordt de partnertoets vervangen door de huishoudtoets. 

Dit houdt in dat het inkomen van alle leden van een gezin (wonend op een adres) van belang wordt bij het 

bepalen van het recht op bijstand. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het invoeren van de gezinstoets brengt veel eenmalig extra werk met zich mee. De belangrijkste taken zijn: 

• Alle huidige (circa 300.000) cliënten zullen moeten worden doorgelicht op hun gezinssituatie waarbij de 

Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) het uitgangspunt is. Het is niet vanzelfsprekend dat daarover 

informatie is opgenomen in de actuele dossiers. 

• Hieruit volgt een aantal cliënten / dossiers waarbij blijkt dat bij hen meerderjarige kinderen met eigen 

inkomen inwonen. SZW heeft dit aantal gesteld op 18.000. Voor de VNG staat nog niet vast op welk aantal 

gemeenten exact zullen uitkomen. Op deze cliënten zal aanvullend dossieronderzoek verricht moeten 

worden zodat vastgesteld kan worden wat exact de kwantitatieve inkomenssituatie is, of er sprake is van 

verhuisbewegingen, uitzonderingen op de gezinstoets etc. 

• De ICT-applicaties zullen aangepast moeten worden. Uit de aanvullende impact-analyse van KING blijkt 

dat zowel de aanbieders van de uitkeringssystemen als van andere systemen de aanpassingen pas willen 

opstarten wanneer alle bepalingen van het wetsvoorstel helder zijn. Ergo: wanneer de parlementaire 

behandeling van de Wwb is afgerond. De leveranciers van uitkeringssystemen geven aan twaalf maanden 

nodig te hebben voor het doorvoeren van de aanpassingen. De aanpassingen van overige, afgeleide 

software zal zes tot acht maanden vergen. 

• De cliënten met inwonende meerderjarige verdienende kinderen zullen met hun totale gezinssituatie 

opnieuw moeten worden ingevoerd in de aangepaste uitkeringssystemen. Alle beschikkingen zullen moeten 

worden aangepast. 

Deze activiteiten zijn to t op grote hoogte volgtijdelijk (dus niet simultaan u i t te voeren). Immers: het is pas 

bekend welke cliënten gezinsbijstand zullen ontvangen nadat ze allemaal zijn doorgelicht. De gezinnen met 

alle bijbehorende data kunnen pas ingevoerd worden nadat de systemen daarvoor gereed zijn en de exacte 

gezinssituatie bekend is. Hieruit is af te leiden dat de aanpassing van de ICT-applicaties een onderdeel van een 

groter geheel aan extra taken vormt. 
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De invoering van de huishoudtoets heeft gevolgen voor de schuldhulpverlening. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 

als ouders hun uitkering verliezen omdat hun kind een baan heeft? Moet het kind dan de schulden van de 

ouders betalen? En als dit niet kan; wat betekent dit voor de schuldeisers? Betekent dit dan ook dat lopende 

schuldregelingen gestopt moeten worden? De hele basis van schuldhulpverlening wijzigt voor een aantal 

gevallen (berekening vrij te laten bedrag). 

Overigens bestaat ook het risico op het ontstaan van schulden, omdat het maar de vraag is of een huishouden 

op korte termijn af kan van lopende verplichtingen. Gelet op het eerdere rapport over de kosten en baten 

van schuldhulpverlening betekent dit ook veel voor de financiën van gemeenten (want gebleken is dat 

schuldhulpverlening loont). 

De maatregelen zijn fraudegevoelig. Wij verwachten dat de afschaffing van de bijstand voor inwonenden 

het aantrekkelijk maakt voor gezinsleden om zich in te schrijven op een ander dan het feitelijke woonadres. 

Bovendien wordt het recht op bijstand afhankelijk van meerdere gezinsleden. Dit bemoeilijkt niet alleen 

de handhaving, maar maakt ook dat handhaving meer t i jd en capaciteit in beslag zal nemen. Bovendien 

verwachten wij een toename van de uitvoeringskosten. 

Wat wil het kabinet? 

Dit voorjaar hebben de sociale partners en het kabinet een conceptpensioenakkoord gesloten. Daarover is nog 

veel te doen. Flankerend hebben sociale partners en kabinet een beleidsagenda geformuleerd waarmee oudere 

werknemers meer dan nu, gezond en vitaal de eindstreep kunnen halen, en er bovendien kansen worden 

geboden aan werkloze ouderen (55+). Het streven is dat de arbeidsparticipatie van ouderen in 2020 niet meer 

negatief afwijkt dan die van andere leeftijdscategorieën. Het kabinet geeft thans concreter invulling aan het 

zogeheten vitaliteitspakket. Zo wordt een werkbonus voor 62-plus geïntroduceerd, en komen er vanaf 2013 

mobiliteitsbonussen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder 

dan 50 jaar. Voor het indienstnemen van 55-plusser komt er een nieuwe mobiliteitsbonus. Verder worden 

extra loopbaanfaciliteiten geïntroduceerd waarmee het voor werkenden aantrekkelijk wordt gemaakt om 

te sparen voor perioden van inkomensachteruitgang bijvoorbeeld om een transitie Van-Werk-Naar-Werk 

(VWNW) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook verlaagt het kabinet de drempel voor de fiscale aftrek van 

scholingsuitgaven. De precieze vormgeving moet nog worden uitgewerkt. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reintegratie van een aanzienlijke populatie oudere bijstands

gerechtigden (circa 95.000). Ook valt een grote groep oudere niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) onder 

de gemeentelijke verantwoordelijkheid (schatting 48000). Als gemeenten en het UWV weten in te spelen op 

de afspraken die sociale partners in sectoren gaan maken, bijvoorbeeld via cao afspraken, kan dat kansen 

bieden voor reintegratie van gemeentelijke doelgroepen. De financiële tegemoetkomingen die het kabinet nu 

aankondigt, kunnen werkgevers aanmoedigen werkloze ouderen in dienst te nemen of te houden. Gemeenten 

kunnen daarvan profiteren en uitkeringslasten besparen. 
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VIM. Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport 

Wat wil het kabinet? 

In het kader van de gezondheidsbescherming bli jft het kabinet actief inzetten op de voedsel- en 

productveiligheid, het verminderen van infectieziekten, crisisbeheersing en de bewustwording over bestaande 

en nieuwe gezondheidsrisico's in de omgeving. De verbetering van risicocommunicatie tijdens rampen en crises 

is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

In de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn de prioriteiten op het gebied van gezondheid en preventie 

benoemd. Behandeling dan wel preventie van overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk 

alcoholgebruik blijven belangrijk. Er wordt een omslag gemaakt in de manier waarop deze speerpunten 

worden opgepakt. Gezondheid moet weer iets van de mensen zelf worden. De focus wordt verlegd van 

'praten over leefstijl' (massamediale programma's, subsidiëren van organisaties en projecten) naar 'doen', zoals 

daadwerkelijk bewegen in de buurt. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Het kabinet wil de gezonde 

keuzes makkelijker toegankelijk maken en wil sterker grenzen gaan stellen, met name voor de jeugd. Ten slotte 

zorgt het kabinet voor een goede kennisinfrastructuur om onder andere goede voorbeelden te kunnen delen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Gezondheid moet weer iets van de burger zelf worden, maar als dit niet lukt, zijn gemeenten aan zet. 

Gemeenten zijn vrij het gezondheidsbeleid vorm te geven, maar moeten hierbij de speerpunten van de 

minister in acht nemen. Het kabinet kent gemeenten wederom geen extra middelen toe voor het voeren van 

gezondheidsbeleid en preventie. 

Flankerend gezondheidsbeleid zal naar verwachting verminderen. Er zullen geen leefstijlcampagnes meer 

worden uitgevoerd en de subsidie aan gezondheidsbevorderende instellingen, zoals Stivoro, wordt gekort. 

Wel zal de komende periode worden gekeken hoe de ondersteuning aan gemeenten effectiever kan worden 

ingericht. 

Wat betreft het stellen van grenzen, zal de decentralisatie van de Drank- en Horecawet zijn uitwerking hebben 

op gemeenten. De lokale overheid staat het dichtst bij de burger en weet in dat kader wat er speelt. Op deze 

manier kunnen gemeenten zowel binnen de eigen gemeenten als in de regio, adequater optreden. Hierdoor 

wordt het mogelijk om eigen beleid te ontwikkelen waarin zowel preventie (gezondheidszorg) als repressie (het 

toezicht houden op de naleving van de wet) goed op elkaar worden afgestemd. 

41 
VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 



Wat wil het kabinet? 

Er wordt als volgt bezuinigd op het basispakket van de ziektekostenverzekering: 

• het eigen risico stijgt met € 50 in 2012; 

• er wordt een eigen bijdrage voor de tweedelijns-GGZ gevraagd; 

• de zorgtoeslag wordt lager; 

• stoppen met roken verdwijnt uit het basispakket; 

dieetadvisering verdwijnt uit het basispakket; 

ook wordt de opname van De Beweegkuur in het basispakket stopgezet. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Preventieve maatregelen worden uit het basispakket van de zorgverzekering geschrapt. Het betreft hier vooral 

maatregelen met een laagdrempelig karakter om mensen te stimuleren zelf de regie op hun gezondheid te 

kunnen nemen. 

De wegbezuinigde maatregelen hebben een nauwe relatie met de speerpunten die de minister in haar nota 

Volksgezondheid heeft benoemd (overgewicht, depressie, roken e.a.). Het effect van deze maatregelen is dat 

gezondheidsbevorderende activiteiten duurder worden. En dat heeft weer een drempelverhogend effect voor 

mensen om eraan deel te nemen. 

Wat wil het kabinet? 

De centrale vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg wordt afgeschaft per 2012. Uitgangspunt 

is dat patiënten/cliënten (of hun vertegenwoordigers) zelf verantwoordelijk zijn voor het beheersen van 

de Nederlandse taal. Indien nodig kunnen zij iemand meenemen die hen helpt in de communicatie met de 

zorgverlener. In het uiterste geval kan een zorgverlener zelf een tolk- of vertaaldienst inzetten. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de Vrouwenopvang: de 35 

centrumgemeenten krijgen hiervoor een bijdrage. Het gaat om € 1,1 miljoen die via de decentralisatie-uitkering 

naar de 35 centrumgemeenten gaat. (Over de inzet van die middelen volgt nog overleg met het ministerie van 

VWS). 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Door het afschaffen van de centrale regeling is te verwachten dat de infrastructuur voor een snelle en goede 

tolkvoorziening in gevaar komt. Daarnaast is afwenteling van kosten op gemeenten denkbaar doordat 

zorgverleners patiënten eerder verwijzen naar gemeentelijke diensten. 

Gemeenten zijn sinds 2006 budgettair verantwoordelijk voor tolk- en vertaaldiensten. Hiervoor ontvangen 

zij geld uit het Gemeentefonds. Binnen dit budget vallen ook de gezondheidsbevorderende activiteiten en 

jeugdgezondheidszorg, en dus ook de inzet van tolk- en vertaaldiensten. 

Wat wil het kabinet? 

Door een tariefmaatregel van € 132 miljoen wordt de huisartsenzorg fors gekort. Dit kan per praktijk 10 tot 

15% van de omzet bedragen. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

Huisartsen leveren laagdrempelige zorg dichtbij de burger. Samenwerking tussen huisartsen en gemeenten is 

belangrijk om de zorg voor de burger, bijvoorbeeld in het kader van een integrale aanpak of verwijzing naar het 

wmo-loket, goed te kunnen uitvoeren. Door de tariefmaatregel zullen naar verwachting de volgende effecten 

optreden: 

• terughoudendheid bij huisartsen om vernieuwingen door te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van 

koppeling van preventie en curatie; 

• een verschuiving van tijdsintensieve zorg naar gemeentelijke voorzieningen, vanwege een verminderde inzet 

van huisartsen. 

Wat wil het kabinet? 

Verschillende succesvolle programma's die nog door het vorige kabinet zijn ingezet, worden voortgezet. Dit 

betreft onder andere het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASD) en de Impuls brede scholen, sport en 

cultuur. In 2012 wordt gestart met een herijking van beleid en speerpunten. 

Het kabinet hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl. Samen 

met gemeenten en sportinstellingen wil het kabinet een programma Sport en Bewegen in de Buurt initiëren. 

Dit programma richt zich vooral op het realiseren van een vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt 

met publieke en private partners. Hieraan is een financiële impuls gekoppeld. In het najaar van 2011 start een 

Taskforce gericht op het wegnemen van belemmeringen rond sport en bewegen in de buurt. 

Het kabinet acht topsportevenementen met een maatschappelijke en economische spin-off essentieel voor de 

realisering van de Olympische ambities. Met de komst van de Strategische Evenementenkalender, verwacht het 

kabinet dat er vaker grootschalige evenementen naar Nederland gehaald kunnen worden. Er komt een tijdelijke 

extra impuls om deze ambities waar te kunnen maken. Ook wordt gewerkt aan een verdere professionalisering 

van topsportevenementen door meer focus aan te brengen in het evenementenbeleid en daarbij in te zetten op 

de maatschappelijke en economische spin-off van evenementen. 

Om aan alle ambities op het gebied van sport invulling te geven, is extra geld vanuit loterijafdrachten 

beschikbaar gekomen. Voor de periode 2012 tot en met 2014 is jaarlijks € 10 miljoen toegevoegd aan de 

sportbegroting. Hoe deze middelen ingezet zullen worden, is nog niet bekend. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het in samenwerking met gemeenten nog te ontwikkelen Programma Sport en Bewegen in de Buurt gaat in 

2012 van start. Omdat ook gemeenten te maken hebben met de maatschappelijke en economische spin-off van 

lokale- en gemeentegrensoverschrijdende evenementen wordt gewerkt aan een standaard verzekeringsaanbod 

voor evenementen waardoor vermindering van administratielasten en kostenreductie kan plaatsvinden. 

Wat wil het kabinet? 

Het persoonsgebonden budget (PGB) in de AWBZ wordt vanaf 2012 beperkt to t verblijfsgeïndiceerden. Bestaande 

PGB-houders behouden hun PGB tot 1 januari 2014. Daarna behouden zij wel hun recht op zorg in natura. 

Cliënten die de functie begeleiding krijgen, hebben vanaf dat moment het recht op compensatie vanuit de Wmo. 

Het kabinet boekt daarmee een oplopende bezuiniging in van € 100 miljoen in 2012 t o t€900 miljoen in 2015. 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

Analoog aan de beperking van het PGB in de AWBZ, wordt de verplichting van gemeenten om in de Wmo altijd 

een PGB aan te bieden, opgeheven. We zijn blij met deze 'kan-bepaling'. Het PGB in de huidige vorm bleek 

immers een onbeheersbare groeier in de AWBZ en ook in de Wmo. Gemeenten zijn tegelijkertijd overtuigd 

van de waarde van het PGB als middel om de cliënt sturing te geven over zijn eigen oplossingen. Door de 

'kan-bepaling' krijgen gemeenten de ruimte om het PGB gerichter in te zetten op categorieën cliënten of 

voorzieningen. Op die manier kan het PGB in de Wmo overeind blijven. 

Als het Rijk echter een groot deel van de besparingsopgave van € 900 miljoen aan gemeenten in rekening 

brengt door het af te trekken van het over te hevelen budget voor begeleiding, worden gemeenten gedwongen 

om het PGB in de Wmo zeer restrictief toe te passen. In dat geval is het PGB in de Wmo eenzelfde lot beschoren 

als in de AWBZ. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet is voornemens om de AWBZ-functie begeleiding voor personen met een extramurale indicatie naar 

gemeenten te decentraliseren. Per 1 januari 2013 geldt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle 

nieuwe aanvragen en vanaf 2014 valt iedereen die begeleiding nodig heeft onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeenten. 

Voor de decentralisatie van de AWBZ functie ontvangen gemeenten het budget dat met de extramurale 

begeleiding gemoeid is minus een efficiencykorting van 5%. Daarnaast heeft het kabinet € 130 miljoen aan 

transitiekosten ter beschikking gesteld waarvan € 80 miljoen voor gemeenten. 

Wat betekent dit voor gemeenten ? 

In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het naar gemeenten over te dragen 

budget zal worden berekend (de zgn "rekenregel"). Als indicatie voor het totale bedrag kan het Rijk niet 

nauwkeuriger zijn dan "2 to t 3 mil jard". De VNG vindt dat het Rijk snel met een nauwkeuriger schatting moet 

komen van de financiële voorwaarden waaronder gemeenten deze majeure operatie moeten uitvoeren. De 

onzekerheden over de uiteindelijke budgetten vloeien voort uit onder meer de financiële consequenties van de 

PGB-ingreep, de groei van de huidige AWBZ-uitgaven die hoger is dan de afgesproken index, en de berekening 

van de structurele uitvoeringkosten. Van gemeenten kan niet verwacht worden dat zij zich intensief op dit 

complexe transitietraject storten zonder dat zij vooraf meer duidelijkheid krijgen over de financiën. 

Wat wil het kabinet? 

Gemeenten krijgen geleidelijk meer zeggenschap over de middelen en capaciteit van MEE. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG staat hier positief tegenover. Niet omdat gemeenten er extra taken bij willen hebben, maar omdat veel 

activiteiten die MEE verricht, passen bij de taken die gemeenten al lang hebben. Sinds 2007 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning, maar MEE bleef als grootste aanbieder centraal gefinancierd. Het 

is goed dat die situatie eindelijk rechtgezet gaat worden. 

Hoe dit proces organisatorisch zijn beslag gaat krijgen moet het komend halfjaar duidelijk worden. Voor 

gemeenten staat voorop dat de overdracht naar gemeenten niet slechts mag bestaan uit het verleggen van 

geldstromen: gemeenten willen ook bestaande MEE-expertise in de Wmo-kaders kunnen inzetten. Bestaande 

organisatievormen zijn daarbij niet heilig. De VNG wil meewerken aan een verkenning hoe de transitie het best 

kan worden opgezet. 
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Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil het proces van scheiden van wonen en zorg verder doorvoeren. Mensen in intramurale 

voorzieningen gaan dan zelf huur betalen. In 2012 worden integrale tarieven voor de aanbieders ingevoerd. In 

2014 wordt het scheiden van wonen en zorg voor de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP), en in ieder geval voor 

ZZP Verpleging en Verzorging 1 en 2, daadwerkelijk doorgevoerd. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG wil dat gemeenten in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken. Er is nog grote 

onduidelijkheid over de financiële consequenties van deze operatie voor gemeenten. Meerkosten 

voor gemeenten kunnen op allerlei terreinen van zorg en welzijn optreden. Zoals afgesproken in de 

bestuursafspraken dient het Rijk met de VNG overeenstemming te bereiken over deze financiële consequenties 

en de compensatie voor gemeenten, alvorens dit proces verder uit te rollen. 

Wat wil het kabinet? 

Zowel in de langdurige zorg als in de Wmo wordt gestreefd naar vereenvoudiging en vermindering van de 

verantwoordingslasten voor zorgaanbieders. Er wordt gekeken of de verantwoordingsvoorwaarden zoals 

gesteld door het zorgkantoor en door gemeenten kunnen worden gestandaardiseerd. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG ondersteunt dit streven, maar wijst er wel op dat ook de administratieve lasten voor burgers en 

voor gemeenten verminderd moeten worden. Waar het de vereenvoudiging van verantwoordingssystemen 

voor zorgaanbieders betreft, is de VNG van mening dat de noodzaak van het uniformeren van de 

verantwoordingseisen daar stopt waar het de beleidsvrijheid van gemeenten om zorgproducten te definiëren 

inperkt. Het zelf invulling geven van het compensatiebeginsel is een centraal gegeven in de Wmo. 

Wat wil het kabinet? 

Omdat GGZ-zorg kwalitatief beter en goedkoper kan worden verleend in de eerste lijn, is het gewenst dat meer 

mensen een behandeling in de eerste lijn krijgen in plaats van in de tweede lijn. Voor behandelingen in de 

eerste lijn moesten mensen al een eigen bijdrage betalen; voor behandeling in de tweede lijn moeten patiënten 

met ingang van 2012 ook een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is hoger dan die voor de eerstelijns GGZ, 

zodat cliënten worden gestimuleerd om bij voorkeur behandeling te zoeken in de eerste lijn. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Voor gemeenten heeft dit indirect consequenties doordat de meest kwetsbare mensen met psychiatrische 

klachten deels om financiële redenen zullen afzien van behandeling. Gemeenten kunnen worden 

geconfronteerd met de maatschappelijke gevolgen van vereenzaming, verwaarlozing en overlast, en een beroep 

op andere gemeentelijke voorzieningen. 
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Wat wil het kabinet? 

Het stelsel van hulp en opvang voor alle slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt verbeterd. 

Dit wordt nog nader uiteengezet in een beleidsbrief die in het najaar van 2011 aan de Tweede Kamer zal 

worden verzonden. Uitgangspunt is dat er lokaal een sluitende keten is van preventie to t nazorg. Slachtoffers 

en potentiële slachtoffers moeten zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen, zodat zij zoveel mogelijk in contact 

kunnen blijven met hun vertrouwde omgeving en netwerk dan wel dat zij dat zo snel mogelijk weer kunnen 

opbouwen. (Centrum)gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Duidelijkheid over de koers die het Rijk uitzet. De hierboven aangekondigde maar nog niet openbare 

beleidsbrief is een reactie op het advies van de Commissie De Jong uit april 2011 over het stelsel 

Vrouwenopvang. De VNG verwacht dat het ministerie van VWS ti jdig over de gekozen lijn overlegt met 

gemeenten en andere stakeholders, zodat de mening van alle betrokken partijen kan worden meegewogen. 

De VNG wil inzetten op betere samenwerking tussen gemeenten met aanbieders en andere partijen zodat meer 

werk kan worden gemaakt van preventie en uiteindelijk minder opvang nodig is. Alle middelen (voorlichting, 

huisverbod. Steunpunten Huiselijk Geweld) moeten hiervoor in samenhang worden ingezet, onder regie van de 

gemeente. 

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil de situatie van zwerfjongeren verbeteren. Cruciaal daarvoor is een goede afstemming 

tussen alle betrokken instanties. Om die reden wordt ook in de tweede fase van het plan van aanpak voor 

maatschappelijke opvang aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook in de overige centrumgemeenten zal voor 

de positie van zwerfjongeren een stap voorwaarts moeten worden gemaakt. In het afgelopen jaar is met alle 

betrokken partijen gewerkt aan praktische instrumenten zoals handleidingen. In 2012 zal het accent liggen 

op de implementatie daarvan. Centrumgemeenten zullen door het Rijk worden benaderd om het thema te 

agenderen en ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van beschikbaarstelling van expertise. Hiervoor 

is € 0,5 miljoen beschikbaar. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Initiatieven om op dit beleidsterrein vooruitgang te boeken zijn van belang, want het feit dat sommige 

jongeren een stabiele thuissituatie missen, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en soms op straat 

zwerven, baart iedereen zorgen. De VNG wil ook een discussie voeren over de inkomenspositie van jongeren 

en jongvolwassenen omdat daarin de sleutel l igt voor het aanpakken van de problematiek van zwerfjongeren. 

Schuldhulpverlening en betaalbare kamers of woningen zijn voor jongeren onderde 25 jaar zonder steun van 

hun familie meestal niet haalbaar. Samen met de rijksoverheid willen wij nagaan hoe we daar verandering in 

kunnen brengen. 
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Wat wil het kabinet? 

Het kabinet wil dat de kwaliteit van toezicht op en handhaving van de kinderopvang wordt verbeterd. Hiertoe 

worden de middelen die aan gemeenten beschikbaar worden gesteld voor toezicht en handhaving met ingang 

van 2012 structureel verhoogd. Met ingang van 2012 wordt aan gemeenten € 12,5 miljoen extra beschikbaar 

gesteld. Het totaal beschikbare budget is daarmee verhoogd van € 11,9 naar € 24,9 miljoen structureel op 

jaarbasis. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De VNG is tevreden met de verhoging van de middelen voor toezicht en handhaving. Hiermee worden 

gemeenten financieel beter in staat gesteld hun wettelijke taak van toezicht en handhaving op de kwaliteit van 

de kinderopvang invulling te geven. 
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IX. Buitenlandse Zaken 

Wat wil het kabinet? 

De ontwikkelingssamenwerking richt zich de komende jaren op vier prioritaire gebieden: water, 

voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), 

waaronder de bestrijding van hiv/aids. Onderwerpen waar Nederland, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, 

goed in zijn en meerwaarde hebben te bieden. Vergeleken met 2011 geeft Nederland in toraal € 114 miljoen 

meer uit aan deze prioriteiten, terwijl op de totale OS-begroting bijna € 1 miljard (17 %) wordt bezuinigd. De 

begrote uitgaven voor goed bestuur (en ook noodhulp en milieu en klimaat) zijn gekort vanwege de daling van 

de totale OS-begroting, maar minder zwaar dan diverse andere terreinen. Er wordt relatief zwaar gekort op het 

programma voor de bevordering van internationaal burgerschap. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Tot 2011 konden gemeenten voor kennisoverdracht aan partnergemeenten in ontwikkelingslanden gebruik 

maken van co-financiering uit het LOGO South programma, beheerd doorVNG International. Dit wordt anders. 

Vanaf 2012 is er 4,5 miljoen per jaar beschikbaar voor de inzet van Nederlandse expertise op het gebied van 

lokaal bestuur, met een sterkere rol voor de VNG om dit gericht in te zetten. Synergie met de rijksprioriteiten 

qua thema's en landen is daarbij leidraad. VNG International werkt dit met de betrokken gemeenten verder uit. 

De korting op de bevordering van internationaal burgerschap heeft de eerstkomende jaren voor gemeenten 

geen direct effect. Net voor de zomer is onze subsidieaanvraag gehonoreerd om de komende vier jaar met de 

ruim 150 Millennium Gemeenten in Nederland inhoud te geven aan een vernieuwde Millennium Gemeente 

campagne. 

Wat wil het kabinet? 

De regering geeft hoge prioriteit aan economische diplomatie. Het netwerk van ambassades en consulaten 

wordt beter toegerust om de economische belangen van Nederland te behartigen. De regering richt zich 

bij de uitvoering van de economische diplomatie op de topsectoren en op groeimarkten waar goede 

contacten met de overheid van groot belang zijn, zoals China, India en Brazilië. Met Zuid-Afrika wordt de 

ontwikkelingssamenwerkingsrelatie omgevormd naar economische samenwerking. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Het internationaal beleid van gemeenten kent meer en meer ook een economische component. Gemeenten 

spelen daarmee een eigen rol in de economische diplomatie. Wij willen met de rijksoverheid uitwerken hoe 

complementariteit in de economische diplomatie verder gestalte kan krijgen. 
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