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Samenvatting 

De VNG heeft via een ledenraadpleging de gemeenten gevraagd of zij akkoord zijn met een 

eenmalige uitname uit het gemeentefonds voor het programma Informatievoorziening Sociaal 

Domein 2015 (ISD 2015). Met deze ledenraadpleging heeft het bestuur uitvoering gegeven aan 

een motie van Zaanstad en Utrecht c.s. tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

(BALV) van maandag 17 november. (De motie werd aangenomen met 92% van de stemmen). 

 

De vraag in de ledenraadpleging was of de gemeenten instemmen met: 

1. Realisatie van de informatievoorziening sociaal domein (conform Plan van Aanpak VISD 2.0) 

2. Bekostiging via een eenmalige uitname van € 10,2 miljoen uit het gemeentefonds 

3. Verrekening van de uitname met een eventuele bijdrage vanuit het Rijk 

 

De uitkomst van de ledenraadpleging is dat van de (gewogen) stemmen 88,2% vóór het 

bestuursvoorstel stemt en 11,8% tegen. In totaal hebben 94 gemeenten gereageerd, dit is 

28% van de gewogen stemmen. Het voorstel is daarmee aangenomen. De uitslag is 

bindend voor het bestuur en de leden.  

 

De afgelopen weken heeft de VNG nader gesproken met de verschillende ministeries. De 

uitkomst van deze gesprekken is dat het ministerie van VWS € 980.000 bijdraagt en het ministerie 

van VenJ € 530.000. Deze bijdragen worden verrekend met het benodigde budget van € 10,2 

miljoen. Dit leidt tot een uitname van € 8.690.000.  

 

Het bestuur heeft aan de minister van BZK verzocht om dit bedrag uit het gemeentefonds aan de 

VNG ter beschikking te stellen. Het ministerie van BZK heeft eerder aan het bestuur van de VNG 

aangegeven aan een dergelijk verzoek uitvoering te zullen geven. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

De VNG heeft via een ledenraadpleging de gemeenten gevraagd of zij akkoord zijn met een 

eenmalige uitname uit het gemeentefonds voor het programma Informatievoorziening Sociaal 

Domein 2015 (ISD 2015).  

 

Met deze ledenraadpleging heeft het bestuur uitvoering gegeven aan een motie van Zaanstad en 

Utrecht c.s. tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van maandag 17 

november. (De motie werd aangenomen met 92% van de stemmen). 

 

De vraag in de ledenraadpleging was of de gemeenten instemmen met: 

4. Realisatie van de informatievoorziening sociaal domein (conform Plan van Aanpak VISD 2.0) 

5. Bekostiging via een eenmalige uitname van € 10,2 miljoen uit het gemeentefonds 

6. Verrekening van de uitname met een eventuele bijdrage vanuit het Rijk 

 

De uitkomst van de ledenraadpleging is dat van de (gewogen) stemmen 88,2% vóór het 

bestuursvoorstel stemt en 11,8% tegen. In totaal hebben 94 gemeenten gereageerd, dit is 

28% van de gewogen stemmen. Het voorstel is daarmee aangenomen. De uitslag is 

bindend voor het bestuur en de leden.  

 

In de ledenraadpleging is aangesloten bij de wijze van stemmen op de ALV. Dit betekent dat er 

sprake is van een gewogen stemming (één stem per 1.000 inwoners, met een maximum van 75 

stemmen), en dat er géén quorum is. De leden die niet hebben gereageerd tellen niet mee. De 

meerderheid van de stemmen volstaat voor de besluitvorming. De uitslag is bindend.  
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Op de website van de VNG is gepubliceerd hoe gemeenten individueel hebben gestemd. Dit is de 

reguliere wijze van publiceren van een ALV-stemmingsuitslag.  

 

Inhoudelijke overwegingen 

In het reactieformulier is de mogelijkheid geboden om een toelichting te geven op de uitgebrachte 

stem. Diverse gemeenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.  

 

Uit de reacties spreekt waardering voor het inhoudelijke voorstel. Opvallend is dat ook onder de 

gemeenten, die tegen het voorstel hebben gestemd, er bijna unaniem steun is vóór de inhoud van 

het voorstel, en de ingezette lijn van standaardisatie. Uit de reacties spreekt ook waardering voor 

de ondersteuning vanuit het huidige VISD-programma.  

 

Aan de andere kant zijn er diverse kritische opmerkingen gemaakt over de voorgestelde 

financiering. Alle gemeenten die tegen hebben gestemd, voeren dit als argument aan. En ook 

diverse gemeenten, die vóór hebben gestemd, plaatsen kanttekeningen bij de financiering. 

Daarbij komen de volgende bezwaren terug: 

- De informatievoorziening in het sociaal domein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de gemeenten, het Rijk, de aanbieders en landelijke ZBO’s. Het Rijk en de andere 

partijen hebben ook een aanzienlijk voordeel bij een gestandaardiseerde aanpak vanuit 

gemeenten. In dat licht zijn diverse gemeenten van mening dat maximaal 50% van de 

financiering voor rekening van de gemeenten dient te komen en minimaal 50% voor 

rekening van het Rijk.  

- Veel gemeenten hebben hun onvrede erover uitgesproken dat het bestuur is afgeweken 

van de motie van Zaanstad en Utrecht c.s. (in de motie werd voorgesteld om € 4 miljoen 

uit het Gemeentefonds te financieren en de rest voor rekening van het Rijk te laten zijn.) 

- Het financieringsvoorstel wordt in diverse reacties gezien als prematuur. Deze 

gemeenten wilden eerst de uitkomst van de (financiële) onderhandelingen met het Rijk 

afwachten, en pas dan zou het bestuur met een dergelijk voorstel kunnen komen.  

 

Bijdrage vanuit het Rijk 

De afgelopen weken heeft de VNG nader gesproken met de verschillende ministeries. De 

uitkomst van deze gesprekken is dat het ministerie van VWS € 980.000 bijdraagt aan het 

Gegevensknooppunt. Het ministerie van VenJ verstrekt de VNG een subsidie van € 530.000, als 

bijdrage aan het programma. De VNG is nog in gesprek met BZK over een bijdrage, maar dit 

heeft nog niet tot financieel resultaat geleid.  

 

Tegelijkertijd zal het bestuur richting het Rijk blijven benadrukken dat het realiseren van een 

goede informatievoorziening in het sociaal domein een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

Rijk en de gemeenten is. Het ministerie van BZK heeft aangegeven, dat het Rijk extra 

ondersteuning beschikbaar kan stellen. Dit moet dan bestemd zijn voor zaken, die direct de 

verantwoordelijkheid van het Rijk raken of voortvloeien uit centraal opgelegde eisen. 
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De inzet van het VNG-bestuur blijft dat het Rijk minimaal € 5 miljoen bijdraagt aan de aanpak. 

 

De door het Rijk al toegezegde bijdragen (€ 980.000 en € 530.000) worden, conform het voorstel 

in de ledenraadpleging, verrekend met het benodigde budget (€ 10.200.000). Dit leidt tot een 

uitname van € 8.690.000. Aanvullende toezegging vanuit het Rijk, zullen na afronding van het 

programma Informatievoorziening Sociaal Domein in het gemeentefonds worden teruggestort.  

 

Het bestuur heeft aan de minister van BZK verzocht om € 8.690.000 uit het Gemeentefonds 

aan de VNG ter beschikking te stellen. Het ministerie van BZK heeft eerder aan het bestuur 

van de VNG aangegeven aan een dergelijk verzoek uitvoering te zullen geven. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 

Voorzitter Directieraad 

  

 

 

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

 


