
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Proces decentralisatie 

1. Stelsel / wetgeving 

– Lobby over kaders. Uitgangspunt is beleidsvrijheid. 

– Gemeenten geven input vanuit nieuwe verantwoordelijkheden. 

VNG coördineert 

 

2. Uitvoeringspraktijk / voorbereiding decentralisatie 

– Afhankelijkheid van kaders wetgeving 

– Uitwerking stelsel in de praktijk. Uitgangspunt is lokale context. 

Elke gemeente maakt zijn eigen keuze 

– Gemeenten zijn aan zet. Worden hierbij ondersteund door VNG 

en Rijk (vanuit stelselverantwoordelijkheid) 
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Planning wetgeving  

Tijd  Actie  

jan 2012 

  

Interdepartementale afstemming 

 

febr – mei 2012  Adviesaanvragen + verwerking  (vb College bescherming 

persoonsgegevens en Commissie voor Effecttoetsing) en 

consultatie veld  

 

mei – juni 2012  Adviesaanvraag en verwerking Wetgevingskwaliteitsbeleid VenJ 

juni – juli 2012

  

Ambtelijk voorportaal / Onderraad / Ministerraad  

 

aug – okt 2012

  

Advies Raad van State  

 

nov – dec 2012

  

Verwerken van advies Raad van State / Opstellen nader Rapport 

Eind 2012  Versturen naar de Kamers 
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Kanttekeningen planning 

• Planning wetgevingstraject zal gedurende proces waarschijnlijk wijzigen 

• Uitwerkingsvraagstukken die moeten worden afgestemd tussen VNG, IPO 

en Rijk 

– Overgang: (1) hoe (in 1 keer of gefaseerd); (2) overgangsdatum; (3) 

uitwerking fasering vanuit inhoudelijke samenhang  

– Kaders voor bovenlokale samenwerking: ingangsdatum van 1 jaar; 

voor welke onderwerpen verplicht? 

– Behandeling Wjz/CJG-wetgeving: behandeling oude wetgeving als 

start van decentralisatieproces of meteen nieuwe wetgeving 

– Voorwaarden experimenteerruimte: afspraken over formele 

verantwoordelijkheden en over de weging, borging en beoordeling van 

de resultaten.  

– Opdracht en inrichting transitiecommissie 

• Komende tijd worden beslissingen genomen op deze punten. Uitwerking 

wordt opgenomen in transitieplan. VNG legt beslissingen voor aan 

subcommissie.  
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2014: implementatie 

wet 

2015:  

wet in werking 
Werkafspraken mbt 

overgangsregelingen cliënten 

Transitieplannen gereed, mogelijkheid tot check bij 

ondersteuningsprogramma  

Verdeelmodel gereed 

Landsdekkende invulling 

bovenlokale uitvoering gereed 

Eind 2012: wet naar Kamers 

nov/dec : verwerken advies 

aug/okt: Raad van State  

jun/jul: Ministerraad 

febr/jun: Adviesaanvragen & 

consultatie  

concept spoorboekje decentralisatie jeugdzorg 
Uitgaande van fasering in één keer 

2013: landelijke 

kaders helder 

2014: uitvoering 

voorbereiding regio 

2012: landelijke 

kaders uitwerken 

Begin 2012: transitieplan met 

afspraken fasering, bovenlokale 

samenwerking, keuze Wjz/ CJG-

wetgeving, voorwaarden 

experimenteerruimte, opdracht 

transitiecommissie 

Uitwerken overgangsregelingen 

cliënten & personeel vaststellen 

maatregelen risicobeheersing 

2012: start 

voorbereiding regio 

Inrichten provinciale en gemeentelijke 

transitieorganisaties; eerste vormgeving regionale 

samenwerking 

Input gemeenten en provincies op transitieplan 

en wetgevingsvoorstellen 

Zicht op zorg (aantallen, type, aanbieders) per 

gemeente 

2013:  voorbereiding 

regio 

Uitwerken transitieplannen 

Voorbereiding landsdekkende invulling 

bovenlokale uitvoering 

1 jaar voorbereidingstijd invoering nieuwe 

wetgeving (bestuurlijke afspraak) 

In gesprek met regionale zorgaanbieders over 

inrichting nieuwe stelsel en cultuurtransformatie 

Vormgeven experimenten  

Uitwerking afsprakenkader 

kwaliteitseisen JB/JR gereed 

Eerste aanzet afspraken 

kwaliteitskaders 

Uitwerking afspraken 

(inspectie)toezicht 

Regionale vormgeving ‘stelsel’: 

toegangstaken, doorgeleiding, etc.  

Uitwerking afspraken inkoop of 

subsidie 

Uitwerking afspraken beleids- 

informatie en verantwoording 


