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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u een VNG-ledenbrief over de activiteiten van de visitatiecommissie financiële 
beheersbaarheid sociaal domein. Vanwege de verlenging van de activiteiten van deze 
visitatiecommissie wordt u gewezen op de mogelijkheid om uw gemeente -alsnog- aan te melden 
voor een visitatietraject.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

Het VNG-bestuur richtte in maart 2019 de Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal 
Domein op (hierna commissie). Voornaamste doel van deze commissie is gemeenten te 
ondersteunen bij het krijgen en houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast 
vormt deze onafhankelijke commissie een beeld van overstijgende vraagstukken die de 
invloedssfeer van individuele gemeenten overstijgen.  

Tekorten in het sociaal domein  
Kwetsbare inwoners ondersteunen en tegelijkertijd de begroting langdurig sluitend houden is al 
jaren een enorme uitdaging voor nagenoeg alle gemeenten. De tekorten spelen met name bij Jeugd 
en in toenemende mate in de Wmo-2015. In de tussenrapportages, na vijf en tien trajecten, is de 
commissie o.a. ingegaan op de achtergrond van de overschrijdingen en de voornaamste stappen 
die gemeenten kunnen zetten om meer grip op de uitgaven te krijgen. Het huidige uitgavenniveau in 
het sociaal domein vraagt een zakelijkere benadering. Niet alleen van gemeenten zelf, het Rijk zelf 
is ook aan zet. De commissie kaart systeemvraagstukken aan die gemeenten beter in staat moeten 
stellen om daadwerkelijk te kunnen sturen.      
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Verlenging activiteiten 
Toen de balans werd opgemaakt na de initiële looptijd kwamen beide financiers (VNG en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tot een eensluidende conclusie: de 
commissie is een belangrijk instrument om de grip op dit thema te vergroten. De looptijd wordt 
daarom verlengd en de commissie richt zich tot eind 2021 op drie zaken. Ten eerste worden er nog 
eens 15 visitaties gedaan ter verbreding en verdieping van het zicht op het vraagstuk. Ten tweede 
richt de commissie zich op het breder verspreiden van de opgedane kennis en ervaring, samen met 
de gevisiteerde gemeenten zodat andere gemeenten daar ook profijt van hebben. Ten derde is het 
van belang dat de commissie landelijk het gesprek voert over wat het gemeentelijk sociaal domein 
nodig heeft. 

Aanmelden nog steeds mogelijk 
Sinds de start van de visitatiecommissie hebben meer dan 70 colleges van B&W een verzoek 
gedaan om gevisiteerd te worden. Het aantal aanmeldingen oversteeg al vrij snel de capaciteit van 
de commissie. De nadruk in de trajecten zal steeds meer komen te liggen op de bestuurlijke en 
ambtelijke gesprekken en het gezamenlijk realiseren van impact. Aanmeldingen worden continu 
geprioriteerd en hierbij wordt ook specifiek gekeken naar de elementen van het lokale en regionale 
vraagstuk. Uiteraard wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke variatie. De commissie komt 
overigens graag in contact met gemeenten waar het vraagstuk van grip specifiek speelt op de 
Participatiewet en/of de Wmo-2015. Ook gemeenten die reeds grote stappen hebben gezet in het 
beperken van de uitgaven, maar worstelen met de volgende fase kunnen een waardevolle inbreng 
zijn voor de gesprekken in het land. Neemt u gerust contact op met de ambtelijke ondersteuning als 
u een aanmelding overweegt.

Bijeenkomsten in het land 
De achterliggende periode zijn leden en ondersteuners van de commissie aanwezig geweest bij 
provinciale (Zeeland, Overijssel en Noord-Holland) en regionale bijeenkomsten met bestuurders en 
ambtenaren vanuit ongeveer 100 gemeenten. Het thema leeft. Het delen van bevindingen en het 
bespreken van ervaren dilemma’s helpt bij het gezamenlijk bepalen van stappen vooruit. 
Vertegenwoordiging van de commissie kan ook in de komende periode -digitaal- aansluiten bij 
bestaande regionale of provinciale overlegstructuren. Bespreekt u gerust de mogelijkheden.  

Actuele informatie op onze website 
Op www.vng.nl/visitatiecommissie staat altijd de meest actuele informatie over de activiteiten en 
voortgang van de commissie. Hier treft u o.a. genoemde tussenrapportages, een Q&A en informatie 
over de globale werkwijze en wijze van aanmelden aan. Contact met het secretariaat van de 
commissie is mogelijk via visitatiecommissieFBSD@VNG.nl.  
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Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. L.K. Geluk 
Algemeen directeur 


