Overzicht IBP-opgaven: terugblik & vooruitzien

Opgave 1.

Samen aan de slag voor het klimaat
I.

Resultaat in
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Opgave 2.

Commitment aan de 49% CO2 reductiedoelstelling. In het proces van het
Klimaatakkoord hebben Rijk en medeoverheden actief geparticipeerd aan de
verschillende sectortafels.”
Ontwerp Klimaatakkoord in december 2018 waarin onder andere afspraken zijn
gemaakt over een landsdekkend programma in 30 regio’s voor de RES.
Januari 2019: start van het nationaal programma RES.
Regio’s bereiden concept-RES voor; besluitvorming afhankelijk van formele
ondertekening Klimaatakkoord.
Ondertekening definitief Klimaatakkoord
II.
Klimaatadaptatie
Op 20 november 2018 hebben Rijk en medeoverheden een Bestuursakkoord
klimaatadaptatie getekend waarmee Rijk en medeoverheden een impuls geven
aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering van de maatregelen uit het
Deltaplan ruimtelijke adaptatie. De inzet van het Rijk en medeoverheden is in
totaal circa € 600 miljoen euro om Nederland weerbaarder te maken tegen de
gevolgen van klimaatverandering.
De eerste adaptatieprojecten waar het Rijk procesgeld voor beschikbaar stelt
zullen in 2019 van start gaan.
Het rijk stelt 20 miljoen beschikbaar in de periode 2019 – 2020 voor pilots,
procesondersteuning en kennisontwikkeling en –deling.
De Minister van IenW heeft in februari – maart 2019 een uitvraag gedaan bij
gemeenten, waterschappen en provincies voor pilots (totaal beschikbaar 3 mln.
in 2019) en procesondersteuning (totaal 6 mln.). Toekenning wordt verwacht in
het voorjaar van 2019.
Deze pilots ondersteunen de versnelling van de aanpak van klimaatadaptie.
Procesondersteuning versnelt het uitvoeren van stresstesten, voeren van
risicodialogen en opstellen van uitvoeringsagenda’s.
Het Rijk werkt de voorwaarden voor de tijdelijke impulsregeling verder uit.
Voorbereiding wijziging Waterwet om middelen uit Deltafonds beschikbaar te
stellen voor regionale maatregelen tegen wateroverlast. Verwachting is dat deze
in oktober 2019 naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. (verwachte
inwerkingtreding 2021).
III.
Circulaire economie

-

Kabinetsreactie op de Transitieagenda’s circulaire economie en
uitvoeringsagenda Circulaire economie voor 2018 – 2023

-

Begin 2019 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Rijk en medeoverheden werken gezamenlijk aan regionale CE-strategieën.
Lancering Versnellingshuis voor opschalen en versnellen van circulaire
initiatieven.

2018
Mijlpalen in

Klimaatmitigatie

-

Toekomstbestendig wonen
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Resultaat in
2018

Mijlpalen in

-

-

2019
-

-

Nationale Woonagenda is in mei 2018 door BZK en de sectorpartijen
vastgesteld. Medeoverheden hebben niet getekend.
Tweede Kamer is over voortgang woonagenda geïnformeerd. Via een motie is de
regering verzocht alles op alles te zetten om de VNG volwaardig te laten
participeren in het vervolg van de Woonagenda.
Medeoverheden hebben aangegeven de thema’s die aan de orde komen in de
Nationale woonagenda zeer herkenbaar te vinden. De VNG, het IPO, de UvW en
het Rijk maken zo spoedig mogelijk heldere afspraken met elkaar over het
‘toekomstbestendig wonen’.
Het Rijk sluit woondeals met de gemeente Groningen en vier grootstedelijke
regio’s. De woondeals bevatten afspraken over de versnelling van de bouw op
de korte termijn en ambities voor bredere gebiedsontwikkelingen voor de
langere termijn.
Evaluatie woningwet wordt afgerond. Deze leidt tot voorstellen van het kabinet
voor verbetering van het instrumentarium.

Opgave 3.

Regionale economie als versneller

Resultaat in

-

2018
-

-

-

Mijlpalen in

-

2019
-

-

In januari 2019 is de proeftuinen-aanpak voor deze opgave door de stuurgroep
(IPO/VNG/EZK) goedgekeurd. Op basis daarvan heeft een eerste uitwerking van
een plan van aanpak plaatsgevonden, dat medio april zijn vervolg heeft
gekregen.
Onderwerpen in het kader van het Plan van Aanpak zijn o.a. opzet en
inrichting van een uitvoeringsorganisatie en organiseren van een schil
van kennispartners en observanten rond de proeftuinen.
In de proeftuinen ligt de focus op multi-level governance en de lessen die te
trekken zijn uit die werkwijze. Hoe organiseer je optimaal in een regio de
verschillende overheidspartijen (lokaal, regionaal en nationaal) en de triple helix
partners? Basis is een door de regionale triple helix partijen gezamenlijk op te
stellen integrale ontwikkelstrategie. De invulling en uitvoering ligt bij deze
partijen. Vanuit het IBP wordt de werkwijze methodisch ondersteund door het “8
raderen-model” van PBL.
Over het aan Rijkskant borgen van de integraliteit van de opgaven in de
regionale proeftuinen worden leerervaringen opgedaan. Hiervoor worden goede
verbindingen tussen (de opgaven in) de proeftuinen en de (beleidsinzetten van
de) ministeries gelegd.
Uit de aanmeldingen zijn inmiddels potentiele proeftuinen geselecteerd waarmee
in de komende periode verdiepingsgesprekken gevoerd zullen worden. Deze
verdiepingsgesprekken staan in het teken van het scherp(er) krijgen van de
opgaven en te bereiken resultaten t.a.v. de multi-level governance.
De definitieve selectie van een aantal proeftuinen volgt in juni, waarna de
proeftuinen zullen starten in september 2019 met een werkconferentie. De
proeftuinen kennen een doorlooptijd van 18 maanden.
Eindresultaten zijn leerervaringen over verschillende aanpakken van integrale
ontwikkelstrategieën en gedocumenteerde leerervaringen over de betekenis van
die aanpakken voor de samenwerkingskracht van zowel de triple helix partijen in
de regio als departementen alsmede voor de onderlinge samenwerkingen tussen
Rijk en regio.

Opgave 4.

Naar een vitaal platteland

Resultaat in

-

2018
-

In juni 2018 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen LNV, IPO, VNG en
Unie van Waterschappen. Deze afspraken vormen het startpunt om met
betrokken partijen aan concrete oplossingen in de regio te werken.
15 kansrijke gebieden zijn in kaart gebracht om gebiedsgericht met de
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Mijlpalen in

-

2019

-

-

Opgave 5.

transitieopgaven aan de slag te gaan
Voor de 15 kansrijke gebieden worden gebiedsprogramma’s uitgewerkt met
gebiedsagenda’s om transitieopgaven in gebieden te kunnen uitvoeren.. Deze
agenda’s bieden op basis van lange termijn koers de ruimte om kansen op de
korte termijn te benutten. Betrokkenen overheden werken daarbij samen op
basis van “dynamisch programmeren”.
Er wordt in 2019 actief ingezet om te leren van elkaar, oa door:
• Het verrijken van de 15 gebiedsplannen door respectievelijk een
“interdepartementale” reflectieronde en een reflectieronde door experts
(deskundigen uit verschillende disciplines) te organiseren, bedoeld om kansen
tot verrijking van de plannen in beeld te brengen.
• Instellen van vier werkplaatsen (community of practice), elke keer in een van
de startgebieden, om te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen
Voor de 15 kansrijke gebieden wordt vanuit LNV 40 miljoen beschikbaar gesteld.

Merkbaar beter in het sociaal domein
I.

Resultaat in
2018

-

-

Mijlpalen in
2019

Resultaat in

-

April 2018: lancering van het (interbestuurlijk) actieprogramma Zorg voor de
Jeugd. Tot 1 januari 2019: inrichtingsfase.

-

Per 1 januari 2019: Ondersteuningsteam Zorglandschap wordt opgevolgd door
het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) dat de 42 jeugdregio’s gaat
ondersteunen bij de veranderopgaven in hun regionaal transformatieplan.
Per 1 januari 2019: Geschillencommissie operationeel.
Voorjaar: uitkomst verdiepende onderzoeken budgetten jeugdhulp.
Oprichting Jeugdautoriteit, als opvolger van Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
III.
Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben
om in hun eigen vertrouwde omgeving te (blijven) wonen

2019
-

Resultaat in

-

2018

-

Mijlpalen in
2019

Centrum tegen Eenzaamheid is vormgegeven. Vanuit dit Centrum wordt de
komende jaren praktijkkennis ontwikkeld en verspreid.
Het aantal gemeenten dat heeft aangegeven aan de slag te willen met een
lokale coalitie rond eenzaamheid is de afgelopen maanden verdubbeld naar circa
80.
Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben onderzoek gedaan om bij
16 gemeenten waar de eenzaamheidscijfers relatief hoog zijn onderzoek te doen
naar effectieve interventies en lerende principes.
Start met ondersteuning van de lokale coalities eenzaamheid.
Positionering Centrum tegen Eenzaamheid.
Voortzetten publiekscampagne.
De meeste gemeenten hebben (doel VWS & VNG) een lokale coalitie opgezet.
Meer verbinding met o.a. met Pact voor Ouderenzorg.
II.
Kinderen die binnen verschillende vormen van jeugdzorg en –
hulp tussen wal en schip vallen

-

2018
Mijlpalen in

Mensen die te maken hebben met eenzaamheid

-

1 november 2018: Ondertekening plan van aanpak (2018-2021) van het
Programma Langer Thuis. Met drie actielijnen: (1) ondersteuning en zorg thuis,
(2) mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, en (3) wonen. Per actielijn
zijn de doelen, acties, mijlpalen en betrokkenen voor de komende jaren
beschreven.
De praktische mijlpalen zijn gerealiseerd door de betrokken partijen. Er is vanuit
gemeenten veel aandacht gevraagd voor de kansen die verbreding naar de
woon-zorg opgave, mensen met verward gedrag en jeugd biedt, evenals een
verschuiving van de huidige leeftijdscategorie (75+).
Versnelling rond het thema wonen-zorg (stimuleringsregeling,
ondersteuningsteam)
Uitwerking diverse stimuleringsregelingen (o.a. voorwaarden en monitoring).
In praktijk brengen van beschreven governance structuur.
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IV.

Resultaat in
2018

Mijlpalen in
2019

Resultaat in

Aan deze IBP-opgave wordt invulling gegeven via
Traject 5 ‘Terugdringen gezondheidsachterstanden’ van het Programma Sociaal
Domein: gemeenten en Rijk werken samen om vanuit lokale coalities de
gezondheidsachterstanden bij (nog ongeboren) kinderen en jongeren te
verminderen. Gemeenten ontwikkelen een integrale aanpak aan de hand van
twee thema’s: Kansrijke Start en Gezond Gewicht.
Het Actieprogramma Kansrijke Start: in september 2018 gepresenteerd (lokale
coalities die ketenafspraken realiseren, meerjarige landelijke campagne,
kennisprogramma ontwikkelen, investeren in vakmanschap professionals)
risicofactoren.
Het Nationaal Preventieakkoord: gesloten in november 2018, aanvullend op
bestaande programma’s. Het akkoord behelst voor roken, overgewicht (verband
met bewegen en voeding) en problematisch alcoholgebruik ambities, doelen en
maatregelen voor 2020-2040.
Uitvoering geven aan het Actieprogramma Kansrijke Start en het Nationaal
Preventieakkoord.
Voor de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start is € 41 miljoen
uitgetrokken, waarvan € 9 miljoen verdeeld over de komende drie jaar
rechtstreeks naar de GIDS-gemeenten gaat. Dit gaat via de decentralisatieuitkering Gezond in de Stad (GIDS).
Voor het Nationaal Preventieakkoord ligt de aandacht de komende tijd op het
stimuleren van het tot stand komen van lokale/regionale akkoorden. Hiervoor is
een voorstel gemaakt voor een ondersteuningsstructuur die vanaf april 2019
operationeel wordt
Blijven inzetten op gedragsverandering: experimenteren en leren van effectieve
interventies; aansluiten bij het thematraject 5 ‘Terugdringen
gezondheidsachterstanden’.
V.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk
bieden
-

2018

-

-

Mijlpalen in

-

2019
-

Resultaat in
2018

Mensen voor wie een gezonde manier van leven geen
vanzelfsprekendheid is

-

Start Actieplan Perspectief op Werk, onderdeel van breed offensief om meer
mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Op 29 januari
hebben werkgevers,
gemeenten UWV, onderwijsveld, de minister van OCW en SZW de
intentieverklaring Perspectief op Werk onderschreven. Perspectief op Werk is
een extra impuls om de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen
werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Een (structureel) betere
samenwerking tussen publieke en private partijen moet zorgen voor meer
kansen en goede matches tussen werkzoekenden en werk.
Momenteel werken de 35 arbeidsmarktregio’s aan regionale actieplannen in het
kader van Perspectief op Werk. De focus in deze plannen ligt op een korte
termijn doe-agenda voor de huidige kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt.
Perspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de
praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan worden.
Inventarisatie van diverse thema’s die door gemeenten zijn ingebracht en
samenhangen met deze IBP-opgave: gegevensuitwisseling, inkomenszekerheid
in een flexibele arbeidsmarkt, integrale aanpak sociaal domein, leven lang leren,
governance en functioneren arbeidsmarkt.
Deze regionale plannen moeten uiterlijk 15 juli 2019 worden ingediend.
Concreet is er € 1 miljoen per regio beschikbaar in 2019 en bij goede voortgang
ook € 1 miljoen in 2020. Deze middelen worden middels een decentralisatieuitkering overgemaakt naar de centrumgemeente.
Er wordt per thema geïnventariseerd wat op langere termijn mogelijk is en wat
er al aan programma’s en projecten loopt om daar zoveel als mogelijk bij aan te
sluiten.
VI.
Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden
Start met uitwerking toekomstvisie van het kabinet op laaggeletterdheid
inclusief de aanpak.
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Mijlpalen in
2019

Resultaat in

-

Besluitvorming toekomstvisie en uitwerking plan van aanpak voor vervolg
huidige programma Tel mee met Taal (kamerbrief voorjaar 2019)
In vervolgprogramma: meer aandacht voor bereiken van laaggeletterden met
Nederlands als eerste taal en nieuw in programma is aandacht voor digitale
vaardigheden.
Om gemeenten te ondersteunen bij de coördinatie van de aanpak van
laaggeletterdheid en het uitvoeren van hun regionale plannen stelt het kabinet
de komende jaren extra middelen aan gemeenten ter beschikking die oplopen
tot ruim € 7 miljoen per jaar in 2024. De extra middelen worden als
decentralisatie-uitkering verdeeld over de centrumgemeenten van de
arbeidsmarktregio’s en komen bovenop de bestaande specifieke uitkering die
centrumgemeenten ontvangen voor het inkopen van opleidingen taal, rekenen
en digitale vaardigheden voor laaggeletterde inwoners van hun regio (WEB).
Bestuursafspraken Basisvaardigheden 2020-2024 over de gezamenlijke
inspanningen en rolverdeling die de komende jaren nodig zijn en de
bijbehorende kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.
Oprichten expertisepunt ter ondersteuning van o.a. gemeenten.
VII t/m XI: ZORG EN VEILIGHEID
VII: Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder
kinderen)
VIII: Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering
(waaronder jongeren)
IX: Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag
vertonen
X: Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie
en gemeenten)
-

2018

-

-

-

-

Mijlpalen in
2019

Kindermishandeling en huiselijk geweld. Inrichting monitor op basis waarvan
een beeld kan worden verkregen van de stand in het land (stand van zaken
regionale aanpak). Vanaf 1/1/2019: verandering Besluit verplichte meldcode,
het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er
vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Dit
is ook van belang voor de radarfunctie van Veilig Thuis per 1/1/2019.
Radicalisering: Op 26 april 2018 is een brief gestuurd aan de TK over de aanpak
rond het voorkomen van radicalisering. Er zijn verschillende activiteiten om
gemeenten en regio’s te ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak,
met expliciet aandacht voor aansluiting met het sociaal domein. Ook
ondersteuning van zorg- en veiligheidshuizen om te komen tot een landelijk
netwerk.
Personen met verward gedrag: Besluitvorming vervolg Schakelteam Personen
met Verward Gedrag (kamerbrief december 2018): kern van de volgende fase is
dat de focus van de IBP partners (JenV, VWS, BZK en VNG) ligt op borging van
de aanpak in de regio’s, en het versterken van samenhang met andere
(landelijke) trajecten rond kwetsbare personen (waaronder personen met
verward gedrag) in het sociaal domein en de domeinen zorg en veiligheid. De
partners staan samen voor de inrichting van een ondersteuningsstructuur voor
de persoonsgerichte aanpak voor deze doelgroep.
Recidive na detentie: Het gevangeniswezen, de reclassering en de gemeenten
werken steeds nauwer en eerder samen om de gedetineerde te ondersteunen bij
zijn terugkeer in de samenleving. Dit betreft de vijf basisvoorwaarden:
werk/inkomen, onderdak, schulden, id-bewijs en zorg Hiertoe wordt ook
gewerkt aan een Bestuurlijk Akkoord met VNG, Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) en de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) Ook wordt hieraan een praktische
invulling gegeven via diverse experimenten vanuit Koers & Kansen. Er zijn
inmiddels 2 tranches voor het indienen van projectvoorstellen geweest.
Mensenhandel: programma Samen tegen mensenhandel in november 2018
gepresenteerd, één van de vijf actielijnen in dit programma is het versterken
van de gemeentelijke aanpak.

Overkoepelend:
Zorg en veiligheid meer positioneren als sluitende, persoonsgerichte aanpak
voor kwetsbare doelgroepen.
Bestuurlijk Akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ (Ministerie van JenV, DJI,
VNG, 3RO).
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-

-

Resultaat in

-

2018
Mijlpalen in

-

2019
-

-

Aansluiting met het sociaal domein. IBP-opgave meer als onderdeel van het
brede sociaal domein – dus vanuit de kwetsbare inwoners – te benaderen.
Starten met regionale ondersteuning (kwetsbare inwoners, waaronder personen
met verward gedrag) en doorgaan met experimenteren multi-probleemaanpak,
o.a. in samenwerking met het Programma Sociaal Domein.
Organiseren regionale bestuurdersbijeenkomsten Zorg en Veiligheid en een
landelijk congres in juni, bedoeld om dit thema bij bestuurders, beleidsmakers
en professionals onder de aandacht te brengen.
XI.
Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren.
Inrichting samenwerking naar aanleiding van 'Manifest Samen, slim en
slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' (ondertekend op
de Jongvolwassenentop in november 2017)
Focus op inhoud en meer verbinding maken met het land: goede voorbeelden
verspreiden, meer activiteiten en bijeenkomsten in de regio organiseren om
thema’s op de kaart te zetten.
Verder in kaart brengen hoe het collectieve doe-vermogen kan worden vergroot
(bijvoorbeeld door het ontsluiten van kennis, communicatie over wat werkt en
uitleg over beleid en wet- en regelgeving.)
Verbinding met andere IBP-opgaven: bevorderen van zorgcontinuïteit betreft
(18-/18+), het voorkomen van voortijdige schooluitval, het matchen van
jongeren op werk, de aanpak van schulden.

Opgave 6.

Problematische schulden voorkomen en oplossen

Resultaat in

-

2018

-

-

-

-

Mijlpalen in

-

2019
-

-

De ambitie om problematische schulden te voorkomen en op te lossen maakt
deel uit van de brede schuldenaanpak.
Binnen die aanpak is een aantal IBP-bijeenkomsten georganiseerd tijdens welke
een brede groep betrokkenen besprak op welke thema’s binnen de
schuldenaanpak extra aandacht en versnelling wenselijk is.
Het resultaat is een conceptactie-agenda die is opgesteld samen met de
betrokken partijen: departementen (BZK, SZW, JenV, OCW, VWS, Financiën),
gemeenten (Tilburg, Drechtsteden, Deventer, Arnhem, Amsterdam, Nijmegen),
grote uitvoerders (UWV, CAK, SVB, CJIB, Belastingdienst, DUO) en andere
organisaties (NVVK, VNG, Divosa).
In de conceptactie-agenda staat geformuleerd welke doelen gezamenlijk worden
nagestreefd en waar mogelijk met welke korte en lange termijn acties die
doelen zullen worden bereikt. Partijen hebben hun naam verbonden aan die
acties die als prioritair zijn aangeduid.
Deze acties worden nader uitgewerkt in drie werkgroepen (1) Sociale incasso,
(2) Voorkomen problematische schulden, preventie en vroegsignalering, (3)
Effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind
Bewaken van samenhang met andere trajecten, zoals de Brede
Schuldenaanpak, Eenvoudig Maatwerk (onderdeel van het Programma Sociaal
Domein) en Schouders eronder.
Het gezamenlijk verder brengen en nader concretiseren van de maatregelen uit
de concept Actie-agenda waarbij ook meer aandacht zal uitgaan naar wat op de
korte termijn mogelijk is.
Het (waar mogelijk) borgen van benoemde acties in lopende trajecten.

Opgave 7.

Nederland en migrant goed voorbereid

Resultaat in

I.
-

2018

Flexibilisering van de asielketen
In navolging van afspraken in het Regeerakkoord en de Integrale migratie
agenda wordt binnen dit programma gewerkt aan een flexibeler asielstelsel om
beter te kunnen inspelen op veranderingen in de instroom van asielzoekers.
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Mijlpalen in
2019

Resultaat in
2018

Mijlpalen in
2019

Resultaat in
2018

Hierbij worden lessen getrokken uit de ervaringen met grote schommelingen in
2015 en 2016. Daarnaast wordt ingezet op een maatschappelijk en financieel
effectiever systeem en het voorkomen van ad hoc maatregelen.
Wetstrajecten t.a.v. het verkorten van de verblijfduur van 5 naar 3 jaar, het
afzien van een gehoor als blijkt dat een herhaalde aanvraag geen kans van
slagen heeft en het alleen verstrekken van rechtsbijstand na een voornemen tot
wijziging van het asielbesluit zijn in 2018 in gang gezet en worden in 2019 in
consultatie gebracht en/of naar de Tweede Kamer verzonden.
Op een aantal locaties in het land wil het kabinet Gemeenschappelijke
Opvanglocaties (GVL) ontwikkelen waar ketenpartners gezamenlijk worden
gehuisvest en in samenhang meerdere fasen in het asielproces effectiever,
zorgvuldig en tijdig kunnen uitvoeren. Met de gemeente Cranendonck wordt
uiterlijk 1 mei 2019 bestuurlijke besluitvorming voor de ontwikkeling van een
GVL voorzien.
Daarnaast zal in 2019 worden gestart met het inventariseren en testen van
verschillende vormen van flexibele opvang die moeten helpen bij de uitwerking
van scenario’s zodat bij fluctuaties in de instroom de opvangcapaciteit snel kan
worden op- of afgeschaald.
Ook het aanbieden van flexibele woonoplossingen voor vergunninghouders en
andere doelgroepen hangt daarmee samen. In 2019 worden in dat kader
meerdere pilots uitgerold om te experimenteren met verschillende vormen van
tijdelijke, flexibele voorzieningen voor verschillende doelgroepen.
Het doel is om in oktober 2019 te komen tot bestuurlijke afspraken.
II.
Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)
-

Op 29 november 2018 zijn samenwerkingsafspraken ondertekend door JenV en
VNG over de realisatie van een landelijk netwerk van begeleidings- en
opvangvoorzieningen voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang.
Door hen te begeleiden naar zelfstandige terugkeer, doormigratie of indien aan
de orde, legalisering van verblijf, wordt de bijbehorende zorg- en
veiligheidsproblematiek aangepakt.
Hiertoe worden landelijke vreemdelingenvoorzieningen ontwikkeld met een
regionale functie die daarmee landelijk dekkend zullen opereren. In 2019 starten
5 gemeenten een pilot, ondersteund door een landelijk programma. In de pilots
wordt stap voor stap bekeken welke aanpak het beste werkt om een bestendige
oplossing te vinden voor het illegale verblijf. Indien succesvol wordt op basis van
deze pilots een inhoudelijk bestuursakkoord gesloten waarna kan worden
gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van 8 LVV’s. Al tijdens de
pilotperiode worden de bestaande Bed, Bad en Broodvoorzieningen zoveel
mogelijk in eenzelfde tempo afgeschaald als de LVV-capaciteit wordt
opgebouwd.
Onderdeel van de afspraak is ook dat gemeenten een vergoeding krijgen voor
hun BBB-voorzieningen in 2018. Bovendien is in een vergoeding voor nietpilotgemeenten voorzien gedurende de pilotperiode.
In Q1 2019 zijn met de 5 pilotgemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
Eindhoven en Groningen) convenanten gesloten, waarmee de pilots in die
gemeenten voor de periode 2019-2021 operationeel van start kunnen gaan.
Gelijktijdig met de start van de pilots begint de monitoring van de pilots door
onafhankelijke onderzoekers, met als doel om de doeltreffendheid ervan te
kunnen evalueren in de opmaat naar het beoogde bestuursakkoord.
Vanwege het gezamenlijke belang zal het programma zowel vanuit het Rijk als
gemeenten worden bekostigd. In het beoogde bestuursakkoord zullen de
uiteindelijke financiële bepalingen worden bepaald op basis van in het
programma getoetste aannames en de werkelijk gemaakte kosten.
Naast de 5 pilotgemeenten worden andere gemeenten betrokken bij het verloop
van de pilots en de vormgeving van de ’uiteindelijke regionale functie. met als
doel om de BBB-voorzieningen af te bouwen en in deze kabinetsperiode 8 LVV’s
in werking te hebben.
III.
Veranderopgave Inburgering (VOI)
-

Met de Hoofdlijnenbrief van juli 2018 zijn de belangrijke kaders van het nieuwe
inburgeringsbeleid bepaald. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk zelfstandig
kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
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-

-

Mijlpalen in

-

2019

-

-

Om dit proces effectiever en efficiënter te laten verlopen krijgen gemeenten
regie op de uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid en zo betere
mogelijkheden om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk
en op het vereiste taalniveau te krijgen.
In de Uitwerkingsagenda die in oktober met de Tweede Kamer is gedeeld, zijn
de vijftien sporen te zien waarbinnen deze opgave wordt uitgewerkt. Het gaat
daarbij naast de inhoudelijke uitwerking van leerroutes, persoonlijke
inburgeringsplannen en inkoop ook over een vorm van prestatiebekostiging
van gemeente en de monitoring en evaluatie daarvan.
Bestuurlijke afspraken tussen SZW en VNG waarin middelen voor de periode tot
inwerkingtreding beschikbaar komen (in totaal €40 miljoen voor 2019 en 2020),
zodat gemeenten zich goed op het nieuwe stelsel kunnen voorbereiden en ze
zoveel mogelijk inburgeraars die nog onder het oude stelsel vallen kunnen
begeleiden richting het behalen van hun inburgeringsplicht.
Programma pilots en evaluaties: tot eind 2020 worden met name de onderdelen
van het nieuwe inburgeringsstelsel waar minder praktijkervaring voorhanden is
gevolgd en indien gewenst in de pilotperiode of daarna worden aangepast, om
het stelsel gaandeweg te kunnen versterken.
Wetsvoorstel in consulatie (juli 2019).

Opgave 8.

Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

Resultaat in

-

2018

-

-

Mijlpalen in
2019

-

Diverse beleidsbrieven voor de zomer inzake interbestuurlijke samenwerking:
WGR, interbestuurlijk en financieel toezicht, en Thorbecke-lezing.
Opzet programma Democratie in Actie: vanuit maatschappelijke opgaven sociaal
domein, invoering Omgevingswet, energietransitie en overgang naar
aardgasvrije wijken werken aan versterking lokaal bestuur en democratie.
Opstart impuls weerbaar bestuur bij 24 gemeenten (bestuurlijke weerbaarheid,
maatschappelijke weerbaarheid, ongewenste inmenging) en 12
provincies (aanpak vakantieparken).
Opstart Citydeal Zicht op ondermijning met G4 en B5.
Opstart ontwikkeling Ondermijningsapp voor ambtenaren en bestuurders
Presentatie agenda NL Digibeter.
Start verkenning Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur.
Actualisering Code Interbestuurlijke Verhoudingen.
Opzet en inrichting van leer- en experimenteeromgeving goed openbaar
bestuur.
Diverse pilots en projecten Democratie in Actie ter versterking en vernieuwing
de lokale democratie.
Uitwerking impuls weerbaar bestuur bij gemeenten en provincies via Netwerk
Weerbaar Bestuur
Vernieuwing van het financieel en interbestuurlijk toezicht (actieplan naar
aanleiding van kamerbrief december 2018).
Herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (wetsvoorstel).
Uitwerking Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur.
Uitwerking en toepassing methode/instrument ‘challenge
informatiesamenleving’.

Opgave 9.

Passende financiële verhoudingen

Resultaat in

-

2018

Afspraken normeringssystematiek van het gemeentefonds (brede koppeling, ).
Gezamenlijke procesplanning ten behoeve van Evaluatie Verdeelmodellen
Sociaal Domein en herziening van de overige delen van de algemene uitkering.
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-

Mijlpalen in

-

2019
-

-

Meerjarige afspraak 2019-2022 waarbij het tekort van de medeoverheden wordt
begrensd op 0,4 procent van het bbp.
IUSD uitkering per 1 januari 2019 overgeheveld naar algemene uitkering van
het gemeentefonds.
Procesafspraak rondom BTW op samenwerken: eerder aangekondigde inperking
van de koepelvrijstelling wordt opgeschort. Deze inperking kan de
samenwerking van bedrijven en decentrale overheden in de weg staan. Dit kan
alleen in Europees verband worden opgelost. Het kabinet gaat zich hier voor
inzetten.
Afronding verdeelonderzoeken voor sociaal domein (ca. 14 mld.) en de rest van
de algemene uitkering (ca. 14 mld.), waarbij op 3 momenten in 2019
bestuurlijke keuzes zullen worden gemaakt door de fondsbeheerders na overleg
met de VNG (eind januari 2020).
Afschaffing van de macronorm OZB in het Bestuurlijk Overleg Financiële
Verhoudingen van 2 april 2019, in 2020 effectueren
Voorstellen voor aanpassing van het uitkeringsstelsel zullen worden uitgewerkt
met nauwe betrokkenheid van de VNG, IPO en ook voor advies worden
voorgelegd (beoogd mei/juni 2019)
Start gezamenlijke verkenning naar de interbestuurlijke en financiële
verhoudingen.
Inventarisatie van fiscale knelpunten door alle koepels (voorjaar 2019) en
vertalen naar een vernieuwingsagenda voor de lokale belastingen (najaar 2019)
Overzicht opstellen financieringsmogelijkheden, zoals subsidies en leningen.
Best practices overzicht innovatieve vormen van financiering.

Opgave 10

Overkoepelende thema’s
I.
Regionale gebiedsgerichte aanpak

Resultaat in

-

2018
Mijlpalen in
2019

-

Inrichten en voortzetten van verschillende instrumenten gericht op
gebiedsgerichte samenwerking: o.a. regionale deals, city deals, RES.
Selectie van 12 voorstellen die worden uitgewerkt tot een Regio Deal.
Sluiten van Woondeals.
Regio’s starten met de Concept-RES.
II.

Resultaat in
2018
Mijlpalen in

-

2019
-

-

Resultaat in
2018
Mijlpalen in

-

Krimp en bevolkingsdaling

In november 2018 is de Kamerbrief ‘Van Krimp naar Kracht’ met een nieuwe
koers van het Actieplan Bevolkingsdaling aangeboden aan de Tweede Kamer.
Daarnaast zijn in november 2018 vier Regio Deals in krimpgebieden
aangewezen vanuit de Regio Envelop.
Er worden in 2019 en 2020 zes maatwerktrajecten gestart (deels overlap met
Regio Deals uit Regio Envelop) waarin krimpopgaven en nationale opgaven
worden verbonden.
Er starten begin 2019 twee expertisetrajecten op urgente problematiek voor alle
krimp- en anticipeerregio’s. Het eerste traject is gericht op sloop- en
herstructurering van woningen in krimpgebieden. Het tweede expertisetraject
gaat over uitdagingen van de energietransitie en klimaatadaptatie voor krimpen anticipeerregio’s.
Er wordt een strategische verkenning uitgevoerd naar het vervolg van het
programma Bevolkingsdaling na 2020.
We leveren de derde voortgangsrapportage van het Actieplan Bevolkingsdaling
op eind 2019.
Eind 2019 wordt weer een nationaal congres bevolkingsdaling georganiseerd.
III.
Nationale Omgevingsvisie
Concept Ontwerp NOVI waarin de keuzes naar een duurzame fysieke
leefomgeving op nationaal niveau zijn geformuleerd.
Pilot Omgevingsagenda Oost.
Definitief Ontwerp NOVI voor de zomer 2019. Het sluiten van een
Bestuursakkoord NOVI eind 2019 waarin afspraken worden gemaakt over de
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2019
-

Resultaat in

-

2018
Mijlpalen in

-

rolverdeling tussen overheden, spelregels voor samenwerking, coalitievorming,
planning en inzet van instrumenten.
Stapsgewijs starten met de inrichting van Omgevingsagenda’s. In de
omgevingsagenda’s worden de vier opgaven uit het IBP die betrekking hebben
op de fysieke leefomgeving op elkaar aangesloten, zodat een samenhangende
gebiedsgerichte aanpak ontstaat.
IV.
Europese Unie
Verkenning naar dossiers waar Rijk en medeoverheden op willen samenwerken
is uitgevoerd. Er zijn twee thema’s geïdentificeerd waar Rijk en medeoverheden
gezamenlijk op in gaan zetten: Europese territoriale Agenda en
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.
BZK blijft Urban Agenda EU ondersteunen.

2019
V.
Resultaat in

-

2018
-

Mijlpalen in
2019

-

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensstatistieken zijn geëvalueerd, er is een plan van aanpak voor grenseffecten
opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over structurele financiering van de
grensinformatiepunten.
In november 2018 hebben de Vlaams-Nederlandse Top en Regeringsdialoog met
Noordrijn-Westfalen (NRW) plaatsvonden. Daar zijn diverse afspraken gemaakt,
onder meer over de governancestructuur met NRW en Vlaanderen.
Uitwerking van de regio-deals in de grensregio’s, borgen van grensstatistieken,
vergroten van de aandacht voor grenseffecten, stimuleren van
grensoverschrijdende jeugduitwisseling, onderzoek naar juridische instrumenten
voor grensbelemmeringen (met Vlaanderen), het organiseren van de eerste
grenslandconferentie (met NRW) en bekrachtiging van de governance met
Nedersaksen.
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