
Bewegingsvrijheid 
en Verantwoording

Bij binnenkomst: 
tafels met  
ongeveer  6 
personen vormen
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Opening & Inleiding
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› Korte kennismaking:

› Inleiding: Samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden



Agenda

00:00 Opening + Inleiding

Korte kennismaking & Inleiding samenwerking Rijk en decentrale overheden

00:10 Casus

Per tafel discussie vanuit verschillende perspectieven

00:35 Gesprek over afwegingen

Hoe verliep het proces? Wat was lastig? Waar waren jullie het snel over eens? 

00:45 Een stap verder

Resultaten casus in relatie tot wet- en regelgeving

01:00 Einde
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Casus (1-2)
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› In het Regeerakkoord wordt eenmalig 20 mln euro beschikbaar 
gesteld voor bevordering van vrijwilligerswerk.

› De minister voert bestuurlijk overleg met gemeenten voor de 
uitvoering van het bevorderen van vrijwilligerswerk

› Elke tafel speelt dit overleg in 20 minuten na o.b.v. meerkeuze 
vragenlijst



Casus (2-2) 

› Per tafel krijgt elke deelnemer één van de volgende ‘rollen’:

1. Tweede Kamer

2. Minister van Maatschappelijke Betrokkenheid

3. Verbond van Gemeenten

4. Minister van Binnenlands Bestuur

5. Nationale Rekenkamer

6. (evt) Minister van Het Geld

› Resultaten overleg invullen op het strookje onderaan 
meerkeuzeformulier
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Afwegingen

› Hoe verliep het proces? 

› Wat was lastig? 

› Waar waren jullie het snel over eens? 
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› Van oudsher twee 
uitkeringen

– Algemene uitkering

– Specifieke uitkering

› Vanaf 2008 tussenvorm om 
decentralisatie te 
stimuleren 

– decentralisatie-uitkering

› Maar: Algemene 
Rekenkamer op 
convenanten bij DU’s

Een stap verder: uitkeren 
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Uitkering Voorwaarden

Algemene uitkering Geen: vrij besteedbaar. 
Wel zijn er wettelijke taken.

Specifieke uitkering Bestedings-
voorwaarden en financiële 
verantwoording

Decentralisatie-
uitkering

Geen: vrij besteedbaar; wel  
steeds vaker in combinatie met 
convenant



Waar zoeken we de oplossing?

A. Korte termijn: toetsen nieuwe en bestaande DU’s 

B. Langere termijn: herziening Financiële verhoudingswet

C. Inrichten nieuw uitkeringstype dat:

– Recht doet aan verantwoordelijken medeoverheid én vakminister

– Lokale beleidsvrijheid behoudt 

– Samenwerking faciliteert (informatie, leren) 

– Administratieve beperkt

– Bijdraagt aan passende ontwikkeling hoogte uitkering
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Herziening financiële verhoudingen

Brief aan Tweede Kamer 6 juli 2018:

1. Herijken verdeling AU gemeentefonds

2. Herijken verdeling AU provinciefonds

3. Onderzoek inrichting uitkeringsstelsel 

4. Kennisontwikkeling en informatieverspreiding
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