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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 derde nieuwsbrief.  

 

Het onderzoek is op te delen in drie grote onderdelen; deze zijn in dit visuele overzicht 

weergegeven met verschillende kleuren. In de zomer hebben we hard gewerkt aan de 

kostenstructuur en de maatstaven. Dit had als doel om een robuuste basis te leggen voor het 

volgende gedeelte van het onderzoek: het construeren van het model.  

Bestuurlijk overleg Financiële verhoudingen 

Op 10 september 2019 is een bestuurlijk overleg geweest over de financiële verhoudingen, 

waarin ook het herijkingsonderzoek besproken is. Hierin zijn het beoordelingskader voor de 

verdeling, het beoordelingskader voor de clusterindeling en de gekozen clusterindeling waar 

we u in de vorige nieuwsbrief over geïnformeerd hebben bestuurlijk vastgesteld. 

Uitvraag bij gemeenten 

Verdeelmodellen in het gemeentefonds moeten kostengeoriënteerd zijn. Dat betekent dat ze 

de noodzakelijke kosten van gemeenten moeten volgen. Daarom is het van belang om inzicht 

te hebben in de huidige uitgaven van gemeenten, en de achtergronden daarvan. De afgelopen 

tijd hebben we eraan gewerkt dit helder te krijgen bij een steekproef van gemeenten. Van de 

104 gemeenten die oorspronkelijk benaderd waren, hebben er 93 gegevens aangeleverd. In de 

stuurgroep en begeleidingscommissies is besproken dat deze gemeenten een representatieve 

steekproef vormen.  

 

Voor een goed model is het van belang dat de gegevens van gemeenten vergelijkbaar zijn. Dat 

vraagt goed begrip van de situatie van individuele gemeenten, want gemeenten maken 

uiteenlopende keuzes. Op dit moment staan er nog verdiepende en toetsende vragen bij 

verschillende gemeenten uit. We willen alle deelnemende gemeenten hartelijk danken voor 

hun constructieve samenwerking om tot een eenduidige gegevensset te komen. 

Gebruik van de uitvraaggegevens 

In het methodeonderzoek dat voorafging aan dit onderzoek, is geadviseerd dat het model 

gebaseerd moest worden op de Informatie voor Derden (Iv3), die voor alle gemeenten 

beschikbaar is. Op basis van de uitvraaggegevens hebben we onderzocht of deze dataset 

voldoende betrouwbaar is. 

 

Nadat gemeenten vergelijkbaar gemaakt waren, zijn de uitgaven per cluster van de 

gemeenten in de steekproef vergeleken met de Iv3-gegevens. Het bleek dat afwijkingen van 

20% of meer geen uitzondering waren. We hebben onderzocht of het mogelijk was hiervoor te 

corrigeren, maar ook na correctie bleken de Iv3-gegevens onvoldoende bruikbaar voor het 

onderzoek. Daarom is door de stuurgroep besloten om het model te baseren op de 

uitvraaggegevens van de steekproef. Gezien het grote aantal gemeenten in de steekproef 

geeft deze een goed beeld van de variëteit in Nederland. De Iv3-gegevens worden wel 

gebruikt bij de validatie van het model. Zo worden dus alsnog alle gemeenten betrokken bij 

het onderzoek. 

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 

Vóór de zomer heeft het Expertiseteam Beschermd wonen advies uitgebracht over de 

doordecentralisatie beschermd wonen en de randvoorwaarden daarvoor. Hierover is een 

akkoord bereikt in het Bestuurlijk Overleg op 2 juli 2019. Wij hebben in de loop van het proces 

nauw afgestemd met het Expertiseteam en zijn nu bezig om een deel van de bouwblokken uit 
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het advies uit te werken. In deze notitie beschrijven we welke onderdelen we uitwerken en 

welke stappen we hiervoor ondernemen. 

 

Voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang hebben we voor de steekproefgemeenten 

een vergelijking gemaakt van de huidige uitgaven en de inkomsten uit de verdeelmodellen. 

Deze bleken gemiddeld voldoende goed op elkaar aan te sluiten, zodat de stuurgroep heeft 

geconcludeerd dat er geen aanleiding is om deze verdeelmodellen op dit moment aan te 

passen. 

De komende tijd: regressieanalyse 

De komende tijd zetten we de laatste puntjes op de i van de steekproefgegevens en de 

maatstaven. Daarna gaan we aan de slag met de regressieanalyse. We hebben de methoden 

voor de regressie afgestemd met de begeleidingscommissies en de stuurgroep. Naast de 

reguliere statistische methoden doen we ook een kwalitatieve toets op de uitkomsten. De 

eerste resultaten van het model bespreken we in de bijeenkomsten van de 

begeleidingscommissies en stuurgroep van oktober en november. 

 

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  
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