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Programma Gemeenten van de Toekomst
ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein

De Decentralisaties Dag voor
raadsleden
De datum 1 januari 2015 nadert snel; het moment dat
de decentralisaties van start gaan. De komende
begrotingsbehandelingen zijn hiervoor een belangrijk
moment. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken? Hoe
kun je als raad grip krijgen op de regionale
samenwerking? Waar moet je als raadslid zeker op letten
en wat zijn mogelijke valkuilen? Deze en andere vragen
staan centraal tijdens ‘De Decentralisaties Dag –
Raadsledeneditie’ op zaterdag 20 september 2014 in
Zwolle. Schrijf u in via deze link, dan is uw plek
gegarandeerd!
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Ervaringen en lessen
ambassadeurs gemeentelijke
samenwerking
Om gemeenten te ondersteunen zijn medio 2013 door de
VNG en het Rijk gezamenlijk drie ambassadeurs voor de
samenwerking in het sociaal domein aangesteld. Zij
bezochten tien maanden lang gemeenten en
samenwerkingsverbanden door het land.
Per 1 juli zijn hun werkzaamheden afgerond en ter
gelegenheid hiervan is een publicatie gemaakt om alle
gemeenten op basis van hun ervaringen en ‘lessons
learned’, inspiratie mee te geven om de samenwerking in
het sociaal domein verder te versterken
Lees verder

Overzicht communicatie
decentralisaties
De komende maanden krijgen cliënten, burgers en
veldpartijen vanuit verschillende kanten informatie over
deze veranderingen die gepaard gaan met de
decentralisaties. Het is belangrijk voor gemeenten om te
weten welke communicatie de landelijke
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uitvoeringsorganisaties, de VNG en de Rijksoverheid van
plan zijn om te doen, zodat zij hun eigen communicatie
richting inwoners kunnen vormgeven. Bijgevoegd
overzicht is opgesteld door het Rijk en de VNG en is
bedoeld om gemeentelijke communicatieprofessionals te
helpen bij het inrichten van de lokale communicatie.
Dit overzicht krijgt elke maand een update dat wordt
gepubliceerd op
www.communicatieplatformgemeenten.nl van de
VNG en www.gemeentenvandetoekomst.nl.

Maakt uw gemeente op alle
gebieden de juiste voortgang?
In een cocreatie proces tussen directeuren van het
'platform directeuren Sociale Pijler' en het OTD is het
inrichtingspakket sturing en bekostiging
samengesteld. Het pakket is opgesteld voor gemeenten
en geeft een overzicht van wat voor 1 januari 2015
ingericht moet zijn in samenhang weer. Het pakket kan
gebruikt worden als een checklist om te inventariseren of
de juiste voortgang wordt gemaakt en het is tevens een
document waarin bestaande handreikingen, kennis,
ontwikkelde tools en voorbeelden gestructureerd op een
rij staan zodat gemeente snelle slagen kunnen maken in
de inrichting van een sturing- en bekostigingssysteem.

OndersteuningsTeam
Decentralisaties
Snel hulp nodig bij uw voorbereiding op de
decentralisaties? Het OTD beschikt over een groot aantal
experts die advies op maat leveren en uw individuele
vragen kan beantwoorden. Zij kunnen naar u toe komen
en helpen u verder op weg bij de uitvoering. Het OTD
ondersteunt transitiemanagers en projectleiders Jeugd,
Wmo en Participatie bij gemeenten en regio's. Mail het
OTD via otd@vng.nl of bel 070 - 373 83 98!

Lees verder

Verlangen naar meedoen:
wekelijks blog over leiderschap in
het sociaal domein
Burgers willen overzicht van
informatie en concrete antwoorden
over 3D's
Over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en
specifiek decentralisaties wordt veel geschreven.
Gelukkig komt hier ook steeds meer aandacht voor de
daadwerkelijke klant, de burger. De afgelopen periode

Vanaf september starten Sandra Kensen (Sioo) en Guus
van Bork (accountmanager BZK) met een wekelijks blog
over leiderschap in het sociaal domein. In opdracht van
het ministerie van BZK en de Vereniging van
Gemeentesecretarissen begeleiden zij 6 leerkringen van
gemeentesecretarissen. Een jaar lang gaan zij op zoek
naar wat het vergt van gemeentelijke organisaties om
een grotere betrokkenheid van burgers bij de
gemeenschap mogelijk te maken. In de wekelijkse

http://gemeentenvandetoekomst.nl/gvdt-nieuwsbrief-sep14.html

2-9-2014

Gemeenten van de Toekomst - Nieuwsbrief 9 - September 2014

zijn drie interessante rapporten verschenen over de
ontwikkeling van burgergerichtheid, waarbij gekeken
wordt wat de vraag van de burger is. Bent u
geïnteresseerd in de uitkomsten van deze rapporten?
Lees dan via deze link een handige samenvatting en/of
de drie rapporten.
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blog-bijdragen kun je de verhalen, dilemma’s en
strategieën lezen die de deelnemers hanteren om met de
complexiteit van het sociaal domein om te gaan.
Lees verder

Uitgelicht: Rapport objectief
verdeelmodel Wmo 2015

Decentralisaties belangrijke
component op regiodagen
gemeentefinanciën
Eind juni organiseerde BZK de drie jaarlijkse regiodagen
Gemeentefinanciën. De decentralisaties konden dit jaar
natuurlijk niet ontbreken. Na onder meer de plenaire
kennisquiz over het sociaal domein, konden de
deelnemers aan de regiodagen een drietal voor de
decentralisatie relevante workshops volgen over o.a. het
sociaal deelfonds, Iv3 en praktijkvoorbeelden. Klik hier
voor meer informatie!

Het onderzoek naar het objectief verdeelmodel Wmo
2015 is afgerond. In bijeenkomsten met gemeenten is
het onderzoek toegelicht. De cijfermatige resultaten per
gemeente worden bekendgemaakt in de
septembercirculaire van het Gemeentefonds. Het gaat
hierbij om de middelen die vanaf 2016 middels een
ingroeipad beschikbaar worden gesteld aan gemeenten.
Gemeenten beschikken dus niet direct vanaf 2016 over
de nieuwe budgetten. Het ingroeipad is onderdeel van
een bestuurlijk traject dat nog zal plaatsvinden. In 2015
worden de middelen op historische basis verdeeld, de
gemeentelijke budgetten voor 2015 zijn in de
meicirculaire 2014 gepresenteerd. Klik hier voor het
rapport.

Online colleges 'Waar is de
overheid van?'

Video beleidsinformatie jeugd
online
Gemeenten ontvangen vanaf 1 januari 2015
beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet
van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun
gemeente. Eind augustus is een animatievideo online
gegaan, waarin wordt uitgelegd hoe de beleidsinformatie
verzameld wordt, beschikbaar komt en waarom dat op
deze wijze gebeurt. Medewerkers van gemeenten,
jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en alle
andere mensen die geïnteresseerd zijn in de
decentralisatie jeugd, kunnen de video hier bekijken.

Omooc ‘Waar is de overheid van?’ is een online
collegereeks die ingaat op verschillende vraagstukken.
Blijft de overheid zoals wij deze nu kennen bestaan?
Welke vijf reuzeproblemen moeten de decentralisaties
oplossen? En over oplossingen: over een nieuw
afwegingskader voor maatwerk, over het radicaal anders
financieren van maatschappelijke vraagstukken en hoe
we kunnen innoveren van innovatie voor
maatschappelijke impact. De online colleges bestaan uit
frisse inzichten en bijdragen van o.a. Kim Putters, Jos
van der Lans en Albert Jan Kruiter. Het eerste college is
op donderdag 28 augustus online gezet. De komende
acht weken zal elke donderdag een nieuw college
uitkomen. Schrijf je hier in voor de online colleges!

http://gemeentenvandetoekomst.nl/gvdt-nieuwsbrief-sep14.html

2-9-2014

De koppeling van 3D en
versterking van de dienstverlening
De afgelopen jaren zijn gemeenten enorm hard aan de

Volg ons op twitter!
U kunt ons volgens via ons twitteraccount
@gemeentenvdt

Abonneren op de nieuwsbrief
Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, ga dan naar
het inschrijfformulier op
www.gemeentenvandetoekomst.nl

Colofon
De nieuwsbrief Gemeenten van de Toekomst is een
gratis uitgave van het programma Gemeenten van de
Toekomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

