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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,

Vanaf 2018 moeten gemeenten zelf organisaties contracteren en financieren voor het bieden van een anoniem luisterend
oor en het vertrouwenswerk jeugd. In deze brief informeren wij u over deze ontwikkeling.

Einde aan mandaat VNG
Van 2015 tot en met 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van de gemeenten de
overeenkomsten afgesloten met AKJ (vertrouwenswerk jeugd), de Kindertelefoon en Sensoor (anoniem luisterend oor).
De VNG financierde deze overeenkomsten via een rechtstreekse uitname uit het Gemeentefonds. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bepaald dat uitnames uit het Gemeentefonds met ingang van
2018 niet langer zijn toegestaan. De middelen voor deze drie organisaties gaan vanaf 2018 naar de individuele
gemeenten. Gemeenten dienen de genoemde taken met ingang van 2018 zelf te contracteren en te financieren.

Landelijke constructie
Elke gemeente is op grond van artikel 2.6 van de Jeugdweten artikel 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo 2015) verplicht om deze functies aan de inwoners ter beschikking te stellen. AKJ, de Kindertelefoon en
Sensoor hebben hun krachten gebundeld en besloten een gezamenlijk aanbod aan alle gemeenten te doen. De drie
organisaties hebben in overleg met de VNG een standaardovereenkomst opgesteld. De standaardovereenkomst heeft
een looptijd van vier jaar tot en met 2021. Daarmee zijn drie belangrijke functies binnen het sociaal domein geborgd.
Daarnaast is er een grote mate van tevredenheid over de wijze waarop deze drie organisaties de afgelopen járen hebben
gefunctioneerd.
Gemeenten zijn in principe verplicht om de standaardovereenkomst te ondertekenen. De landelijke constructie is
namelijk gebaseerd op het solidariteitsprincipe: alle gemeenten moeten meedoen. Haken er gemeenten af, dan gaat de
constructie niet door. In dat geval stellen de drie organisaties met ingang van 1 juni 2017 hun sociaal plan in werking en
kunnen zij hun taken niet meer uitvoeren.

Financiering
De huidige budgetten van AKJ, de Kindertelefoon en Sensoor (prijspeil 2017) zijn als basis genomen voorde berekening
van het tarief per inwoner, verhoogd met de kosten voor het inschakelen van een administratiekantoor. Voor 2018 geldt
een tarief van 6 0,92 per inwoner. Voor gemeente Bergen op Zoom komt het totaalbedrag voor 2018 daarmee op 6
60.938,-. De benodigde middelen voor de dienstverlening door de drie organisaties worden vanaf 2018 weer aan het
gemeentefonds toegevoegd (septembercirculaire). Dit kan budgetneutraal worden verwerkt in de begroting 2018, die dit
najaar aan uw raad wordt aangeboden.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,

Dlįr Th. J.M. Wingens MPA
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