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Beste geïnteresseerde, 

 

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief met updates over het onderzoek naar de 

verdeling van het gemeentefonds sociaal domein. Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief.  

 

Recent zijn de rapportages van het onderzoek gepubliceerd. U kunt hier alle rapportages 

vinden van zowel het sociaal domein als van het onderzoek naar de rest van het 

gemeentefonds. Voor het sociaal domein zijn dat: 

- De eindrapportage waarin wij na een korte achtergrond de resultaten van het onderzoek 

presenteren; 

- De onderzoeksverantwoording, waarin wij in detail de stappen van het onderzoek 

beschrijven; 

- Enkele infographics, om belangrijke elementen van het onderzoek naar het sociaal 

domein op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken: een overzicht van het 

onderzoek, omgang met het woonplaatsbeginsel jeugd en het deelonderzoek beschermd 

wonen. 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebben laten weten, heeft de minister van BZK besloten om 

de invoering van de nieuwe modellen met een jaar uit te stellen. De uitkomsten van alle 

modellen en de financiële gevolgen voor gemeenten worden naar verwachting in de 

decembercirculaire van het Gemeentefonds gepubliceerd.  

 

In principe is dit de laatste nieuwsbrief vanuit dit project. De actuele stand van zaken van de 

herijking kunt u vinden op de daarvoor ingerichte website van de Rijksoverheid. Daarnaast 

worden er vanuit de VNG momenten georganiseerd om gemeenten over de nieuwe verdeling 

te informeren. 

 

Wij hebben het afgelopen jaar met veel plezier aan dit bijzondere onderzoek gewerkt. We 

willen iedereen die we hebben mogen interviewen, suggesties heeft gedaan, de uitvraag heeft 

ingevuld of op een andere manier met ons heeft meegedacht hartelijk danken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van het onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ervoor ingeschreven heeft. Mocht u deze niet meer 

willen ontvangen, laat het ons dan weten, dan halen we u van de lijst. De andere onderdelen 

van het gemeentefonds worden onderzocht door Cebeon. Als u ook geïnteresseerd bent in de 

nieuwsbrief van dat onderzoek, kunt u zich hiervoor aanmelden via gf@cebeon.nl. Ook kunt u 

informatie over beide onderzoeken vinden op de website die de rijksoverheid hiervoor ingericht 

heeft. 

 

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op: 

- Eerste nieuwsbrief  

- Tweede nieuwsbrief  

- Derde nieuwsbrief 

- Vierde nieuwsbrief 

- Vijfde nieuwsbrief 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/02/aanbiedingsbrief-bij-rapporten-herijking-gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/21/herijking-gemeentefonds-sociaal-domein-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/onderzoeksverantwoording---herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Infographic_herijking_gemeentefonds_-_Totaaloverzicht.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Infographic_herijking_gemeentefonds_-_Totaaloverzicht.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Infographic_herijking_gemeentefonds_-_Woonplaatsbeginsel.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Infographic_herijking_gemeentefonds_-_Beschermd_Wonen.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Infographic_herijking_gemeentefonds_-_Beschermd_Wonen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/02/26/kamerbrief-uitstel-nieuwe-verdeling-gemeentefonds/kamerbrief-over-nieuwe-verdeling-gemeentefonds.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/herziening-financiele-verhouding
mailto:gf@cebeon.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding
https://www.aef.nl/voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/tweede-nieuwsbrief-voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/vierde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/vijfde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein

