
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6/7 

Bijlage. Meerjarige verdeling van de middelen 
 

 jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totale reeks 150 150      

1. Digitale dienstverlening en 
Informatiepunten Digitale Overheid 
(IDO) / bibliotheken 

16 23 35 35 35 35 35 

2. Robuuste rechtsbescherming 
(sociale raadslieden, ombudsman) 23 23 25 25 25 25 25 

3. Systeemleren (verspreiden lessen 
vanuit stedelijke 
vernieuwingsgebieden)  

10 10 10 10 10 10 10 

4. Versterking uitvoeringscapaciteit 
wijkteams 45 45 45 45 45 50 50 

5. Impuls integraal werken 
(voorbereiding WAMS, PMM) 36 6 3         

6. Toekomstscenario Kind- en 
gezinsbescherming 

  23 23 23 23 0  0  

7. Risicovol verward gedrag (zorg- en 
veiligheidshuizen) 10 10 10 10 10 10 10 

8. Programmatische ondersteuning 
van gemeenten  10 10           

 
Alle bedragen zijn afgerond en x  € 1 miljoen  
 
Opmerkingen bij de verdeling: 

- De € 150 miljoen per jaar is toegekend voor de periode van 2021 tot en met 2027. Het rijk 
en de VNG kunnen zich voorstellen dat de benodigde transitie in de dienstverlening niet per 
2027 zal zijn voltooid. Wij hebben daarom afgesproken vroegtijdig met elkaar in gesprek te 
gaan over de inzet voor de periode na 2027.  

- Voor 2021 wordt € 124 miljoen via het gemeentefonds verdeeld, waarvan €109 miljoen via 
de algemene uitkering en € 15 miljoen via decentralisatie-uitkeringen. In de December-
circulaire wordt de verdeling van de middelen per gemeente gepubliceerd. De overige € 26 
miljoen wordt via de rijksbegroting aangewend voor digitale dienstverlening en de IDO’s 
(actielijn 1) en aan de programmatische ondersteuning (actielijn 8).  

- Vanaf 2023 en verder is de verdeling nog niet definitief vastgesteld. De verdeling daarvoor 
kan in de loop van 2022 op onderdelen nog enigszins wijzigen. Wijzigingen in de verdeling 
zullen via de Circulaire Gemeentefonds worden gecommuniceerd.  

- Om te kunnen beoordelen of en hoe de toekenning van de middelen na 2027 kan worden 
voortgezet is door de fondsbeheerders als voorwaarde gesteld dat uiterlijk in 2027 een 
evaluatie van de inzet van de middelen is afgerond. Dit kan leiden tot een herziening van 
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het budget of een aanpassing in de verdeling. De middelen zijn vanuit het kabinet als een 
structurele bijdrage beschikbaar gesteld. 

- Voor de inhoudelijke actielijnen 1, 2, 3, 4 en 7 gaat het om een structurele bijdrage. 
- Voor het ondersteuningsprogramma (actielijn 8) wordt in de loop van 2022 bekeken of en 

hoe eventueel structurele financiering van de ondersteuningsstructuur mogelijk is. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds 
De volgende middelen worden via een algemene uitkering aan het Gemeentefonds toegevoegd. 
Verdeling van de middelen is over alle gemeenten: 

- Actielijn 2: robuuste rechtsbescherming 
- Actielijn 3 (voor € 5 miljoen in 2021 en 2022 en € 10 miljoen van 2022 tot en met 2027): 

systeemleren, de middelen zijn bestemd voor alle gemeenten om systeemleren in de 
gemeente vorm te geven en om de lessen uit de stedelijke vernieuwingsgebieden in de 
eigen gemeente te kunnen invoeren  

- Actielijn 4: versterking wijkteams 
- Actielijn 5: versterking integraal werken in het sociaal domein 

De verdeelsleutel en de bijdrage per gemeente zal in de Decembercirculaire worden gepubliceerd.  
 
Decentralisatie uitkering in het gemeentefonds: 
De volgende middelen worden via een decentralisatie uitkering aan de gemeenten verstrekt: 

- Actielijn 6: Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De verdeling is over de 
centrumgemeenten vrouwenopvang. De middelen zijn bestemd voor het invoeren van het 
Toekomstscenario in uw regio. 

- Actielijn 3 (voor €5 miljoen in 2021 en 2022): systeemleren en stedelijke vernieuwing, de 
middelen zijn bestemd voor de gemeenten van de stedelijke vernieuwingsgebieden, om de 
lessen uit die gebieden deelbaar en bruikbaar te maken voor álle gemeenten. 

- Actielijn 7: risicovol verward gedrag. De verdeling is over de centrumgemeenten van de 
Veiligheidsregio’s, te besteden via het regionale Zorg- en Veiligheidshuis.  

De verdeelsleutel en de precieze bijdrage per gemeente zal in de Decembercirculaire worden 
gepubliceerd. De verdeling van de middelen voor het Toekomstscenario Kind- en 
Gezinsbescherming zal in de meicirculaire gemeentefonds 2022 worden toegelicht.  
 
Besteding via het rijk: 
De volgende middelen worden via het rijk besteed: 

- Actielijn 1: Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en versterking digitale overheid. De 
bijdrage voor de IDO’s wordt via het ministerie van BZK en de Koninklijke Bibliotheek aan 
alle gemeentelijke bibliotheken verstrekt. De middelen voor versterking van de digitale 
overheid worden via de begroting van BZK aangewend om de gemeentelijke bijdrage te 
doen aan de ontwikkeling en instandhouding van enkele voorzieningen voor de digitale 
overheid (multichannel, meldpunt overheidsregistraties). Dit geldt voor 2021 en 2022, voor 
de jaren daarna wordt de uitkeringswijze van de middelen nog bezien. De inzet vanuit de 
VNG is dat de middelen vanaf 2023 direct aan gemeenten via het Gemeentefonds 
beschikbaar worden gesteld. 

- Actielijn 8: gemeentelijk ondersteuningsprogramma. De middelen worden via de begroting 
van het ministerie van BZK aan de VNG ter beschikking gesteld. De VNG bepaalt samen 
met gemeentelijke dienstverleningskoepels, gemeentelijke netwerkorganisaties en andere 
partijen de besteding van de middelen voor de collectieve ondersteuning van gemeenten.  


