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Integraliteit en ontschotten van budgetten in het sociaal domein?
Waar bestaat het budget sociaal domein uit?
Gemeenten ontvingen t/m 2018 de financiële middelen sociaal domein vanuit 2 bronnen:
1. de Integratie uitkering sociaal domein (IUSD);
2. een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader
van de Participatiewet, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud
startende ondernemers).
Op 1 januari 2019 is de IUSD uitkering overgegaan naar de algemene middelen en ontvangt
de gemeente daarnaast nog de BUIG uitkering. De budgetten zijn door de overheid wel
gelabeld maar de gemeente is vrij in de besteding van deze middelen en hoeft aan de
overheid geen gespecificeerde verantwoording af te leggen. De gemeente kan en mag alle
budgetten voor het sociaal domein dus ontschotten.
Hoe is de actuele situatie?
Gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op de vragen: Hoe geven we vorm en inhoud aan
integraal beleid, een integrale verordening en kunnen we met een “ontschot” budget sociaal
domein het integraal werken stimuleren? 11 Kleinere gemeenten experimenteren (zie bij
meer informatie) in het project Village Deals.
Soms verschijnen er berichten over gemeenten die de toegang tot onderdelen van zorg
stoppen omdat het budget op is. Hiermee wordt bedoeld dat het budget dat de gemeente van
het Rijk heeft ontvangen voor deze specifieke taak is verbruikt. Het is belangrijk dat de
gemeente zelf een begroting opstelt: niet op basis van de uitkeringen die zij van het rijk
ontvangt maar op basis van eigen inschattingen. Wanneer de gemeente zelf een begroting
opstelt, kan zij op basis van de eigen lokale situatie, de plannen, verwachtingen, instroom
etc. de uitgaven sociaal domein voor het volgende jaar inschatten voor specifieke onderdelen.
Een risico op tekorten blijft natuurlijk altijd bestaan. Belangrijk punt van aandacht bij één
ontschot budget is de beheersbaarheid van één groot budget.
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
Veel adviesraden vragen zich af hoe het zit met de bijdragen vanuit de overheid. Zijn de
middelen geoormerkt? Zijn de middelen vrij te besteden? Wij proberen u met deze
AdviesWijzer in het kort te informeren over dit onderwerp.
Het is interessant om in het kader van integraal beleid eens de dialoog te voeren met de
gemeente over integraal werken met “ontschotte” budgetten. Wat kunnen de voor- en wat
kunnen de nadelen zijn?
Wilt u meer informatie?
 Village Deals verkenning bestuurlijke dimensie integraal werken (Movisie).
11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) experimenteren met vernieuwing.
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Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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