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Geacht college, 
 
Bij brief van 20 december 2007 (kenmerk DGWWI/W2007129918) is uw projectleiders gemeld dat zij 
uiterlijk 1 februari 2008 definitieve informatie ontvangen over de rijksintensiveringen vanuit de 
verschillende departementen, die een relatie met de wijkenaanpak “Krachtwijken” hebben. Met deze brief 
kom ik deze toezegging na. Deze brief is tot stand gekomen in nauwe en intensieve samenwerking met 
alle departementen en kan als één van de voorbeelden gezien worden van de goede collegiale 
samenwerking op dit terrein. Met deze brief geef ik een zo uitputtend mogelijk beeld van alle 
rijksintensiveringen vanuit de verschillende departementen, die van belang kunnen zijn voor de 
wijkactieplannen en de inzet van u en uw partners in die plannen. Ik ga ervan uit dat ik u daarmee die 
informatie over de extra rijksinzet heb verschaft die u nodig hebt om de wijkactieplannen af te ronden. 
Indien u nog vragen over deze brief mocht hebben kunt u contact opnemen met dhr. G.A. ter Weeme van 
mijn ministerie (tel. 070-3391073 of 06-52595536, e-mail: geert.terweeme@minvrom.nl).  
Allereerst ga ik in op het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen. 
 
1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen 

 
Voor de financiering van de wijkactieplannen zijn er in principe een 3-tal financiële bronnen 
beschikbaar. 
Allereerst is er de met Aedes afgesproken additionele inzet door woningcorporaties in de wijkactie-
plannen. Bij brief van 9 oktober heb ik u geïnformeerd over de indicatieve omvang van deze 
additionele inzet per wijk en middels brief van 29 oktober (DGWWI/W2007102979) over het 
inhoudelijke afsprakenkader rond de aangegeven additionele inzet. In een nadere brief van 23 
november (DBO2007116897 + bijlage DBO2007101937) heb ik aangegeven dat “De kern daarvan is 
dat de additionele inzet bestaat uit een mix van investeringen (rendabel en onrendabel) en kosten op 
het brede gebied van het wonen (sociaal, economisch en fysiek)”. Verder is van belang dat in verband 
met discussie over wat onder additioneel verstaan wordt, ik kortgeleden aan de Tweede Kamer heb 
laten weten dat ik voor de peildatum voor nieuwe (additionele) plannen/investeringen uitga van de 
datum 16 juli 2007, de datum waarop ik het Actieplan Krachtwijken aan de Kamer heb aangeboden. 
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Voor u kan voor de additionele corporatie-inzet nog van belang zijn het Investeringsfonds, dat deel 
uitmaakte van het op 17 september 2007 door mij en Aedes gesloten Onderhandelaarsakkoord. Dit 
Investeringsfonds moet voor de corporaties in de 40 wijken een extra financiële ruimte moeten creëren 
van € 750 miljoen voor door corporaties uit te voeren activiteiten uit de wijkactieplannen, dit uitgaande 
van een volledig benutten van de faciliteiten van het fonds door de betrokken corporaties. 
Door Aedes zijn achtereenvolgens twee voorstellen ontwikkeld voor de inrichting van dit 
Investeringfonds. Afgelopen maandagavond 28 januari j.l. heb ik, op grond van een rapportage van 
externe adviseurs, helaas moeten vaststellen dat ook het tweede voorstel voor het Investeringsfonds 
geenszins voldoet aan de overeengekomen hierboven aangegeven randvoorwaarde uit het 
Onderhandelaarsakkoord. Dit is voor mij niet acceptabel. Ik heb richting Aedes aangegeven dat voor 
mij dan de door de Kamer aanvaarde motie van het lid Depla d.d. 28 november 2007 relevant wordt. 
Die motie verzoekt de regering om, indien Aedes niet voor 1 februari 2008 met een initiatief komt dat 
wel voldoet aan de afspraken, zelf met voorstellen te komen, zodat deze afspraak ten behoeve van de 
bewoners van de 40 wijken gerealiseerd kan worden. Aedes houdt op 7 februari a.s. haar ledenraad 
en zal dan het voorstel inzake het Investeringsfonds beoordelen. Na deze ledenraad zal ik mijn 
definitieve standpunt over bovenstaande bepalen. Essentieel voor mij is dat de afspraak uit het 
Onderhandelaarsakkoord ten behoeve van de 40 aandachtswijken wordt ingevuld hetzij door Aedes 
hetzij vormgegeven door maatregelen van mijzelf. Voor uw overleg met de corporaties actief in de 40 
wijken kunt u er derhalve van uitgaan dat deze afspraak uit het Onderhandelaarsakkoord tot uitvoering 
zal komen. U kunt dus uw overleg met de corporaties over de invulling van de wijkactieplannen 
normaal voortzetten. 
  
De tweede geldstroom betreft de intensiveringen vanuit de rijksbegroting richting gemeenten en 
andere organisaties (scholen, bureaus jeugdzorg, politiekorpsen, reclassering) op beleidsterreinen die 
spelen in het actieplan Krachtwijken en de wijkactieplannen. Het betreft hier enerzijds extra middelen 
die structureel ter beschikking komen en anderzijds middelen die beschikbaar komen voor projecten 
en pilots. 
 
De derde geldstroom betreft een extra financiële inzet vanuit gemeenten, zoals deze is afgesproken in 
het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten. In dit bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten 
bereid zijn een financiële inzet te plegen om een aantal maatschappelijke knelpunten aan te pakken. 
Meer in het bijzonder op het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, 
armoedebeleid en schuldhulpverlening en Jeugd en Gezin liggen voor gemeenten en rijk beleidsmatig 
en budgettair gezamenlijke opgaven.  
De budgettaire inzet vanuit het rijk zoals bedoeld in het bestuursakkoord wordt ingevuld middels de 
hierboven genoemde intensiveringen vanuit de rijksbegroting en de afspraken van het rijk met 
gemeenten (i.c. de VNG) over de accresontwikkeling van het Gemeentefonds.  
 
Uitgangspunt is dat gemeenten, als trekkers/regisseurs bij het opstellen van de wijkactieplannen, 
samen met al hun partners, met gebruikmaking van het inzicht in de extra geldstromen als beschreven 
in deze brief en middels de eigen extra financiële inzet, afspraken maken over de hoofdlijnen van de 
financiering van de wijkactieplannen voor de periode 2008 t/m 2011. Daar waar relevant/mogelijk kan 
nog een lange termijn doorkijk over de periode 2012 t/m 2015 gegeven worden. Ik ga ervan uit dat 
gemeenten en hun partners deze extra middelen inzetten daar waar de problemen het grootst zijn, 
derhalve dat deze middelen daar waar aan de orde met voorrang ingezet worden in de 40 
krachtwijken. 
 
In deze brief en bijlagen wordt ingegaan op de financieringsbronnen van overheidszijde. De bijlagen 
zijn daarbij per onderwerp geredigeerd. 
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2. De intensiveringen vanuit de rijksbegroting richting gemeenten en andere organisaties, die 

mede ingezet kunnen worden ten behoeve van de 40 wijken. 
 
In deze paragraaf is aangegeven op welke beleidsterreinen er sprake is van intensiveringen vanuit de 
rijksbegroting richting gemeenten en andere organisaties. Onderscheid wordt daarbij gemaakt in extra 
geldstromen die naar gemeenten gaan, en extra geldstromen die naar andere organisaties met 
betrokkenheid bij de wijkenaanpak gaan. In de aangegeven bijlagen zijn deze intensiveringen nader 
beschreven en is aangegeven om welke bedragen per gemeente het gaat dan wel hoe gemeenten 
aanspraak kunnen doen gelden op de betreffende middelen dan wel welke extra middelen naar andere 
organisaties in hun regio gaan. Daar waar op een beleidsterrein een relatie aanwezig is naar andere 
overheidsgeldstromen, wordt in deze paragraaf daar naar verwezen. Daar waar voor de 18 steden 
totaalbedragen te bepalen zijn, zijn deze in deze paragraaf vermeld. Voor de budgetten per individuele 
gemeenten en daar waar sprake is van regionale/provinciale budgetten of budgetten voor andere 
organisaties dan gemeenten, wordt verwezen naar de bijlagen.  
 

2.1 Intensiveringen vanuit de rijksbegroting richting 18 gemeenten met de 40 krachtwijken 
 

a. Deltaplan inburgering (ministerie van VROM/WWI, indicatief € 263 miljoen additioneel voor 
de 18 gemeenten voor de periode 2008-2012) 
De extra middelen uit het deltaplan inburgering per gemeente staan aangegeven in bijlage 1.  
Het betreft: 
o extra middelen t.b.v. een verhoging/versnelling van inburgeringcursussen; 
o extra middelen t.b.v. van duale inburgeringtrajecten; 
o extra middelen t.b.v. voorbereiding van het participatiefonds en van innovatietrajecten. 
De middelen ten behoeve van inburgeringcursussen en duale inburgeringcursussen zullen vanaf 
2009 opgaan in het nieuw op te richten Participatiefonds. De omvang van de middelen per 
gemeente blijft ongewijzigd. 
 

b. Bewonersbudgetten (ministerie van VROM/WWI, indicatief € 10 miljoen voor 2008 ten 
behoeve van de 40 krachtwijken ) 
In het kader van het actieplan Krachtwijken is afgesproken dat u in de wijkactieplannen een 
budget vrijmaakt voor bewonersinitiatieven. Daarbovenop stelt ik een extra budget voor 2008 ter 
beschikking. De budgetten voor bewonersinitiatieven per gemeente staan aangegeven in bijlage 
2.   Het betreft een budget van in totaal € 10 miljoen voor het jaar 2008 voor bewonersinitiatieven 
in de 40 aandachtswijken. Ik ga ervan uit dat dit extra budget van mijn kant komt bovenop de 
middelen die gemeenten en corporaties zelf inzetten voor bewonersinitiatieven in de 
wijkactieplannen. Door de Tweede Kamer is een motie aanvaard met het verzoek aan de regering 
om ook in 2009 en volgende jaren een budget voor bewonersinitiatieven ter beschikking te stellen.  
 

c. Onderwijs, Cultuur en Sport (ministeries van OCW en VWS) 
De extra middelen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Sport betreffen: 
o voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het betreft extra financiële middelen voor het jaar 

2008 en deels voor 2009 (zie bijlage 3a) voor zowel de 18 gemeenten (€ 7,3 miljoen voor 2008 
uit de regeling 2008/2009 en € 10,2 miljoen voor 2008 uit de regeling 2007/2008) als 
incidentele middelen voor 2008 en 2009 rechtstreeks naar scholen. In het bestuursakkoord 
tussen rijk en gemeenten zijn tevens afspraken gemaakt over een indicatieve extra inzet vanuit 
gemeenten (zie paragraaf 3 en bijlage 3b, voor de periode 2008-2012 voor de 18 gemeenten 
in totaal € 57,5 miljoen). 
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o conciërges voor basisscholen in de 40 aandachtswijken. Voorwaarde om aanspraak te 
kunnen maken op deze faciliteit is cofinanciering (zie bijlage 4a) 

o brede school. Er komen extra middelen beschikbaar voor combinatiefuncties onderwijs, sport 
en cultuur in het kader van de brede school onder voorwaarde van medefinanciering door de 
gemeente vanaf 2009 (2008 wordt volledig door OCW/VWS vergoed, zie bijlage 4b). Voor de 
periode 2008-2012 gaat het om een totaal van minimaal  € 40,7 miljoen van OCW/VWS voor 
de 18 steden. Daarnaast is er voor 2008 sprake van een extra investeringsbudget voor 
huisvestingskosten van brede scholen (zie bijlage 4c). In het bestuursakkoord tussen rijk en 
gemeenten zijn afspraken gemaakt over een indicatieve extra inzet vanuit gemeenten op het 
onderwerp brede scholen (zie bijlage 4d, voor de periode 2008-2012 voor de 18 steden in 
totaal € 42,5 miljoen). Ik ga ervan uit dat in of nabij elke aandachtswijk een brede school 
gerealiseerd zal worden. 

o Invoering maatschappelijke stages. Voor maatschappelijke stages komen er extra financiële 
middelen voor gemeenten beschikbaar vanuit de ministeries van OCW en VWS (zie bijlage 5a, 
in totaal ruim € 17,4 miljoen voor de 18 steden voor de periode 2008-2011). Daarnaast komen 
er extra middelen beschikbaar voor scholen (zie paragraaf 4 en bijlage 5b) en zijn er extra 
middelen voor pilots (zie bijlage 5c). 
 

d. Jeugd en Gezin 
Voor de Centra voor Jeugd en Gezin worden de oude subsidieregelingen samengevoegd met de 
extra financiële rijksmiddelen in een nieuwe brede doeluitkering. De oude middelen en de extra 
middelen die voor Centra voor Jeugd en Gezin voor gemeenten beschikbaar komen staan 
vermeld in bijlage 7a.  Daarnaast zijn in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten afspraken 
gemaakt over een indicatieve extra inzet vanuit gemeenten op het onderwerp Jeugd en Gezin (zie 
paragraaf 3 en bijlage 7b, in totaal voor de periode 2008-2012 € 115,7 miljoen voor de 18 
gemeenten). Ik ga ervan uit dat in of nabij elke aandachtswijk een centrum voor Jeugd en Gezin 
gerealiseerd zal worden. 
Voor bureaus Jeugdzorg komen vanaf 2008 extra overheidsmiddelen beschikbaar via de 
provincies (zie paragraaf 2.2 en bijlage 7c). Ten slotte komen er voor centrum gemeenten nog 
middelen te beschikking om de regionale werkwijze kindermishandeling te implementeren (zie 
bijlage 7d, voor de periode 2008-2010 voor 16 van de 18 gemeenten in totaal € 4 miljoen). 
 

e. Werk en inkomen 
Voor de ontheffing van de sollicitatieplicht voor een ouder in een eenoudergezin in combinatie met 
een scholingsplicht voor deze ouders zijn extra middelen voor 2008 en volgende jaren voor 
gemeenten beschikbaar gekomen (zie bijlage 8a, voor 2008 voor de 18 gemeenten ruim € 3,4 
miljoen). Gemeenten kunnen met het UWV afspraken maken over reïntegratie en sociale 
activering (zie bijlage 8b). Tevens wordt binnenkort het instrument “participatieplaatsen” mogelijk 
gemaakt (zie bijlage 8c). De meerjarige afspraken met betrekking tot de WWB zijn opgenomen in 
bijlage 8d. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor leerwerktrajecten en EVC-
trajecten (zie bijlage 8e). 
 

2.2 Intensiveringen vanuit de rijksoverheid naar andere organisaties dan gemeenten 
 

a. Maatschappelijke stages ten behoeve van scholen 
Voor de financiering van maatschappelijke stages komt er een oplopende reeks van financiële 
middelen voor scholen beschikbaar. In aanvang zullen deze middelen per school verdeeld 
worden, vanaf 2010 zal waarschijnlijk een verdeling naar leerlingaantal plaatsvinden.  
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In de bijlage 5b is aangegeven welke extra financiële middelen per school beschikbaar gaan 
komen.  

 
b. Bestrijding voortijdig schoolverlaten – VSV (via scholen t.b.v. scholen, leerlingen en 

stageaanbieders) 
In totaal stelt het kabinet tot 2011, naast de reguliere bekostiging, een bedrag van € 71 miljoen 
beschikbaar om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Uitgangspunt is dat gemeente en scholen 
meedoen aan een convenant “bestrijding schooluitval”. Per daadwerkelijk verminderde voortijdige 
schoolverlater kan de school een stimuleringsbijdrage van € 2000,- krijgen. In bijlage 6 is een 
nadere toelichting opgenomen. 
 

c. Bureaus Jeugdzorg en zorgaanbod voor jongeren 
In bijlage 7c zijn de extra middelen aangegeven die via de provincies ter beschikking zullen komen 
van de bureaus jeugdzorg voor extra onderzoeken en voor zorgaanbod voor jongeren die hiervoor 
geïndiceerd worden. Tevens wordt ingegaan op hoe gemeenten en provincies goede afspraken 
kunnen maken over stroomlijning van de jeugdzorgketen. 
 

d. Ondernemerschap en microfinanciering ten behoeve van ondernemers 
Het ministerie van Economische Zaken geeft ondersteuning richting gemeenten op het terrein van 
ondernemerschap in de aandachtwijken. Het betreft de onderwerpen: 
o Microfinanciering (bijlage 9a); 
o Kansenzones (bijlage 9b); 
o Experiment bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (bijlage 9c); 
o Overige ondersteuning op terrein ondernemerschap in de wijk (bijlage 9d). 

 
e. Veiligheid ten behoeve van politiekorpsen en de reclassering 

Het betreft hier een extra impuls vanuit het rijk ten behoeve van de politiekorpsen en ten behoeve 
van de reclassering. In bijlage10a is de verdeling van de extra wijkagenten en forensische 
assistenten over de diverse politiekorpsen aangegeven. Ik ga er daarbij vanuit dat in het overleg in 
de driehoek deze extra inzet met voorrang in de krachtwijken ingezet zal worden. In de bijlage 10b 
wordt ingegaan op de extra inzet voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit en het terugdringen van 
de recidive onder zowel volwassen en jeugdigen en wie aanspreekpunt hiervoor is voor 
gemeenten wanneer die problematiek aan de orde zou zijn bij de “achter de voordeur” aanpak.  
In de bijlage 10c wordt nog nadere informatie gegeven over de voorschotregeling slachtoffers. 
 

3. Afspraken uit het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten over een extra inzet door 
gemeenten  
 
In het Bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is aangegeven dat gemeenten net als het rijk bereid 
zijn een extra financiële inzet te plegen om een aantal maatschappelijke knelpunten aan te pakken. 
Geconstateerd wordt in het Bestuursakkoord dat meer in het bijzonder op het gebied van zorg, 
openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid en schuldhulpverlening en Jeugd en 
Gezin voor gemeenten en Rijk beleidsmatig en budgettair gezamenlijke opgaven liggen. 
Op de terreinen onderwijs (€ 100 miljoen voor VSV , VVE en brede school), armoedebeleid en 
schuldhulpverlening (€ 80 miljoen) en Jeugd en Gezin (€ 100 miljoen voor Centra voor jeugd en gezin) 
zijn in het bestuursakkoord bedragen opgenomen voor de indicatieve inzet van gemeenten. In de 
bijlagen 2b (voor- en vroegschoolse educatie), bijlage 4c (bestrijding voortijdig schoolverlaten en brede 
school), bijlage 6b (Centra voor Jeugd en Gezin) en bijlage 8f (armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening) is indicatief aangegeven hoe deze bedragen zich, op basis van de reguliere 
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verdeelsystematiek voor de middelen in het Gemeentefonds, vertalen op gemeenteniveau. 
Voor de andere hierboven genoemde beleidsterreinen zijn in het bestuursakkoord geen indicatieve 
bedragen vermeld. Deze intentieafspraken uit het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over een 
extra inzet op bovengenoemde terreinen door gemeenten laten overigens onverlet dat het 
gemeentefonds geen geoormerkte bedragen kent en dat de wijze van besteding van middelen uit het 
gemeentefonds aan de gemeenten zelf is. 
 

4. Bijdragen vanuit de Landelijke Alliantie van partners voor de aandachtswijken 
 
Separaat is bijgevoegd een brochure met mogelijke bijdragen vanuit de Landelijke Alliantie van 
partners voor de aandachtswijken.  

 
 
Indien op een later tijdstip nog nieuwe geldstromen vanuit de departementen beschikbaar zouden komen, 
die relevant zijn voor de wijkenaanpak zal ik u hierover nader informeren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 
 
 
 
 
 
drs. Ella Vogelaar 
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BIJLAGE 1 EXTRA FINANCIËLE MIDDELEN DELTAPLAN INBURGERING (naar gemeenten) 
 
Extra middelen die ter beschikking zullen komen van de 18 gemeenten 
 

Onderwerp 2008 2009 2010 2011 2012 

Deltaplan inburgering (WWI) 40 90 190 140 90 

Indicatieve verdeling Deltaplanmiddelen aan 
de 18 gemeenten met de 40 wijken 8 35 94 74 48 

 
Bij de uitvoering van het Deltaplan inburgering wordt in eerste instantie (2008 en 2009) vooral ingezet op 
de kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de inburgering door gemeenten. Hiervoor worden 
voorbereidingstrajecten gestart voor het nog op te richten Participatiefonds, diverse innovatietrajecten 
opgezet, onderzoeken uitgevoerd, etcetera. Daarnaast worden gemeenten door middel van de 
zogenaamde participatiebonus gestimuleerd om meer duale inburgeringprogramma’s aan te bieden. 
Hieronder wordt ingegaan op de beschikbare Deltaplan middelen voor de 18 gemeenten, waarin de 40 
aandachtswijken liggen. Bij de uitvoering van het Deltaplan zullen ook andere gemeenten worden 
betrokken. 
 
1a. Volumeverhoging inburgeringprogramma’s  
 
In het onderstaande schema zijn de beschikbare, nog indicatieve, bedragen weergegeven, die bestemd 
zijn voor de verhoging van het aantal inburgeringprogramma’s in de 18 gemeenten. 
 

Aandeel G18 per jaar (in € miljoen) 2,12 21,76 71,13 47,77 24,42 

18 Gemeenten 
Totaal 

Gemeente 
(2008-2012) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Alkmaar 2,14 0,03 0,28 0,91 0,61 0,31 
Amersfoort 3,27 0,04 0,43 1,39 0,93 0,48 
Amsterdam 45,90 0,58 5,97 19,53 13,11 6,70 
Arnhem 4,66 0,06 0,61 1,98 1,33 0,68 
Deventer 2,40 0,03 0,31 1,02 0,69 0,35 
Dordrecht 3,47 0,04 0,45 1,48 0,99 0,51 
Eindhoven 5,89 0,07 0,77 2,51 1,68 0,86 
Enschede 4,10 0,05 0,53 1,75 1,17 0,60 
Groningen 3,36 0,04 0,44 1,43 0,96 0,49 
Heerlen 1,39 0,02 0,18 0,59 0,40 0,20 
Leeuwarden 1,70 0,02 0,22 0,73 0,49 0,25 
Maastricht 1,86 0,02 0,24 0,79 0,53 0,27 
Nijmegen 3,79 0,05 0,49 1,61 1,08 0,55 
Rotterdam 37,87 0,48 4,93 16,11 10,82 5,53 
’s-Gravenhage 28,55 0,36 3,72 12,14 8,16 4,17 
Schiedam 3,13 0,04 0,41 1,33 0,89 0,46 
Utrecht 10,09 0,13 1,31 4,29 2,88 1,47 
Zaanstad 3,63 0,05 0,47 1,54 1,04 0,53 
 
 
 



   

Ministerie van VROM 01-02-2008 DGWWI/W2008002440 Pagina 9/38 

1b. Participatiebonus duale inburgeringtrajecten 
 
In het onderstaande schema zijn de beschikbare bedragen weergegeven, die bestemd zijn voor de 
toebedeling van de participatiebonus aan de 18 gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld voor de 
stimulering van duale trajecten. 
 

Aandeel G18 per jaar (in € miljoen) 5,84 12,74 22,82 26,54 23,36 

  Totalen      
18 Gemeenten Gemeenten 2008 2009 2010 2011 2012 
  2008-2012      
Alkmaar 1,17 0,07 0,16 0,29 0,34 0,30 
Amersfoort 1,78 0,11 0,25 0,45 0,52 0,46 
Amsterdam 25,06 1,60 3,50 6,27 7,29 6,41 
Arnhem 2,55 0,16 0,36 0,64 0,74 0,65 
Deventer 1,31 0,08 0,18 0,33 0,38 0,34 
Dordrecht 1,89 0,12 0,26 0,47 0,55 0,48 
Eindhoven 3,22 0,21 0,45 0,80 0,94 0,82 
Enschede 2,24 0,14 0,31 0,56 0,65 0,57 
Groningen 1,84 0,12 0,26 0,46 0,53 0,47 
Heerlen 0,76 0,05 0,11 0,19 0,22 0,19 
Leeuwarden 0,93 0,06 0,13 0,23 0,27 0,24 
Maastricht 1,02 0,06 0,14 0,25 0,30 0,26 
Nijmegen 2,07 0,13 0,29 0,52 0,60 0,53 
Rotterdam 20,68 1,32 2,89 5,17 6,01 5,29 
s Gravenhage 15,59 1,00 2,17 3,90 4,53 3,99 
Schiedam 1,71 0,11 0,24 0,43 0,50 0,44 
Utrecht 5,51 0,35 0,77 1,38 1,60 1,41 
Zaanstad 1,98 0,13 0,28 0,50 0,58 0,51 
 
1c. Voorbereidingstrajecten Participatiefonds en Innovatietrajecten 
 
Voorbereidingstrajecten Participatiefonds 
Naar verwachting worden per 1 januari 2009 de middelen voor het W-deel van de WWB, de 
inburgeringmiddelen en de educatiemiddelen samengevoegd in het participatiefonds. Binnen het Deltaplan 
inburgering zijn een aantal Voorbereidingstrajecten geformuleerd, waarmee de deelnemende 
gemeenten zich kunnen voorbereiden op de aanstaande invoering van het Participatiefonds. In totaal zijn 
er (maximaal) 25 Voorbereidingstrajecten te verdelen, waarvan er 18 beschikbaar zijn gesteld voor de 
steden met de aandachtswijken. Voor gemeenten die in de voorbereidingstrajecten participeren is in 2008 
eenmalig een bedrag van € 225.000 per gemeente beschikbaar. 
 
Innovatietrajecten 
In het Deltaplan is een aantal innovatietrajecten beschreven, waarin het Rijk samen met gemeenten op 
specifieke thema’s gaat werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Hieronder wordt de eerste tranche, 
die begin 2008 start, beschreven. Er volgt in de loop van 2008 nog een tweede tranche waarin onder 
andere het leerlastonderzoek is opgenomen. Over deze tweede tranche wordt u separaat geïnformeerd. 
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In het Deltaplan inburgering zijn innovatietrajecten geformuleerd op de volgende thema’s: 
(1) Duaal met ondernemerschap 
(2) Duaal met reïntegratie (positionering inburgering in de SUWI-keten) 
(3) Wijkgerichte aanpak 
(4) Persoonsvolgend budget (PVB) 

 
Voor de innovatietrajecten ‘duaal met reïntegratie’ zijn met het Algemeen Ketenoverleg (AKO) al afspraken 
gemaakt over de verdelingssystematiek. Die verdeling kenmerkt zich door een open procedure waarbij in 
de verdeling van de innovatietrajecten wordt gestreefd naar een goede spreiding over belangstellende 
gemeenten. Deze trajecten zullen, vanwege de reeds bepaalde verdelingssystematiek buiten beschouwing 
worden gelaten bij de verdere verdeling van innovatietrajecten over gemeenten.  
 
Er resteren totaal nog 19 toe te delen innovatietrajecten voor gemeenten, verdeeld over de thema’s ‘duaal 
met ondernemerschap’, ‘wijkgerichte aanpak’ en ‘persoonsvolgend budget’. Hiervan zijn 10 trajecten 
gereserveerd voor de G18 in de aandachtswijken. Er is voor de innovatietrajecten een budget van 
€ 240.000 tot € 750.000 per innovatietraject uitgetrokken, afhankelijk van de aard van het traject. 
 
Vanwege dit beperkte aantal trajecten, dat bovendien een beperkt aantal thema’s beslaat, is gekozen voor 
een pragmatische verdeelsystematiek. Dat zal gebeuren door het opvragen van de eerste, tweede en 
derde voorkeur van de inschrijvende gemeenten en een toedeling op basis van een trekking door de 
notaris. Daarbij kunnen overigens vooraf nog nadere criteria worden gesteld die moeten borgen dat een 
evenwichtige spreiding van de innovatietrajecten over de inschrijvende gemeenten en doelgroepen 
ontstaat. 
Deze procedure heeft als voordeel dat snelheid in de toewijzing kan worden gerealiseerd en dat de 
betreffende trajecten op korte termijn kunnen starten.  
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BIJLAGE 2 BEWONERSBUDGETTEN (naar gemeenten) 
 
Voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven zal de minister voor Wonen, Wijken en Integratie in 2008 
€ 20 miljoen ter beschikking stellen. De helft van dit budget (€10 miljoen) wordt ingezet ten behoeve van 
de 40 aandachtswijken. De verdeling van dit deel is naar rato van het inwoneraantal van de 40 wijken. De 
middelen kunnen door gemeenten worden ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven om de sociale 
cohesie en de leefbaarheid te verbeteren. 
 
De inzet van het overige deel (€10 miljoen) moet nog nader worden bepaald. In overleg met het Landelijk 
Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA ), Woonbond en de VNG zal de vormgeving hiervan verder 
worden uitgewerkt. 
 
Door de Tweede Kamer is een motie aanvaard met het verzoek aan de regering om ook in 2009 en 
volgende jaren een vergelijkbaar budget voor bewonersinitiatieven ter beschikking te stellen. 
 
In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van de bedragen per gemeente ten behoeve van 
burgerinitiatieven in de aandachtswijken voor 2008 (voorlopig éénmalig). 
 

Gemeente Bewonersbudget naar rato van het
inwonertal per wijk 2008 

    

Alkmaar € 100.000  
Amersfoort € 60.000  
Amsterdam € 2.910.000  

Arnhem € 530.000  
Den Haag € 1.250.000  
Deventer € 70.000  
Dordrecht € 190.000  
Eindhoven € 250.000  
Enschede € 60.000  
Groningen € 150.000  

Heerlen € 90.000  
Leeuwarden € 50.000  
Maastricht € 190.000  
Nijmegen € 90.000  
Rotterdam € 2.880.000  
Schiedam € 180.000  

Utrecht € 850.000  
Zaanstad € 100.000  

 
De bovenstaande bedragen zullen onderdeel gaan uitmaken van de tussen de minister voor Wonen, 
Wijken en Integratie en gemeenten te tekenen charters over de wijkenaanpak. De middelen zullen 
uitgekeerd worden via de decentralisatieuitkering van het gemeentefonds. 
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BIJLAGE 3 VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 
 
3a. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vanuit ministerie van OCW 
 
Vanuit het Rijk wordt in 2008 53,5 miljoen extra ingezet ter bestrijding van de (taal)achterstanden. 
 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  
 
o 10 mln. incidenteel voor vroegschoolse educatie (zelfde bedrag ook in 2009) 
 
Waar zijn de middelen voor bedoeld? 
De middelen zijn voor hetzelfde doel als waar ze ook nu al voor worden ingezet: de vroegtijdige bestrijding 
van onderwijsachterstanden (denk bijvoorbeeld concreet aan het laten lopen van effectieve VVE-
programma’s). 
 
Naar wie gaan deze middelen? 
Deze middelen gaan via de gewichtenregeling direct naar scholen. 
 
o 10 mln. incidenteel voor pilots VVE (zelfde bedrag ook in 2009) 
 
Waar zijn de pilots voor bedoeld? 
De pilots hebben ten doel om 100% van de doelgroep van kinderen te bereiken met programma’s aan van 
voor- en vroegschoolse educatie van vier dagdelen. Er vinden met de deelnemende gemeenten nog 
gesprekken plaats over de precieze inhoud van de pilots. 
 
Wie nemen deel aan de pilots? 
Met de deelnemende gemeenten is al contact geweest. Er is dus geen inschrijving mogelijk o.i.d.  
Het betreft (een deel van) Oost-Groningen, (een deel van) Zuid-Limburg en de aandachtswijken in de G4. 
 
o 4 mln. voor professionalisering VVE (zelfde bedrag ook in 2009)  
 
Waar zijn deze middelen voor bedoeld? 
Dit betreft een voortzetting van het project ‘Vversterk’ dat nu ook loopt. ‘Vversterk’ is een landelijk project 
dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wil versterken door scholing en 
ondersteuning te bieden aan beroepskrachten die direct of indirect met VVE te maken hebben: leidsters in 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten in groep 1 en 2, managers van instellingen, 
beleidsmakers in gemeenten, opleiders van leidsters en leerkrachten. 
 
Naar wie gaan deze middelen? 
‘Vversterk’ wordt gecoördineerd door Sardes. 
Dit geld gaat dus niet rechtstreeks naar gemeenten. Gemeenten kunnen echter wel hun scholen / 
peuterspeelzalen / kinderopvang stimuleren om deel te nemen aan dit project (in de praktijk gebeurt dit 
waarschijnlijk al). Voor meer informatie en aanmelding: www.vversterk.nl. 
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o 29,5 mln. voor gemeenten (het betreft incidentele middelen) 
 
Waar zijn deze middelen voor bedoeld? 
Doel van de middelen is hetzelfde als waar ze nu voor worden ingezet: Het vroegtijdig bestrijden van 
onderwijsachterstanden (denk concreet aan vergroting bereik VVE e.d.). Over de inzet zullen nog 
afspraken worden gemaakt met de gemeenten. 
 
Naar wie gaan deze middelen? 
De G31 krijgen het geld via de BDU (de niet-G31 krijgen het geld via een specifieke uitkering). De 
verdeelsleutel zal hetzelfde zijn als de verdeling van het huidige OAB-geld: gerelateerd aan de 
gewichtenregeling. Hieronder staat een indicatieve verdeling voor de gemeenten met aandachtswijken. 
 
 

Indicatieve Bedragen Extra VVE-middelen 2008 
     

Gemeente ID Uit definitieve regeling 
2007 / 2008 (in juli) 

Uit regeling       
2008 / 2009 Totaal 2008

Amsterdam G4 2.647.000 1.883.000 4.530.000 
Rotterdam G4 2.743.000 1.951.000 4.694.000 

's-Gravenhage G4 1.675.000 1.191.000 2.866.000 
Utrecht G4 674.000 479.000 1.153.000 
Alkmaar G27 94.000 67.000 161.000 

Amersfoort G27 172.000 122.000 294.000 
Arnhem G27 266.000 189.000 455.000 
Deventer G27 122.000 87.000 209.000 
Dordrecht G27 267.000 190.000 457.000 
Eindhoven G27 297.000 211.000 508.000 
Enschede G27 238.000 169.000 407.000 
Groningen G27 111.000 79.000 190.000 

Heerlen G27 91.000 65.000 156.000 
Leeuwarden G27 86.000 61.000 147.000 
Maastricht G27 97.000 69.000 166.000 
Nijmegen G27 185.000 132.000 317.000 
Schiedam G27 249.000 177.000 426.000 
Zaanstad G27 213.000 151.000 364.000 
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3b. Afspraken bestuursakkoord rijk – gemeenten inspanningsverplichting gemeenten ten  
            aanzien van vroeg- en voorschoolse educatie. 
 
In het bestuursakkoord rijk en gemeenten zijn inspanningsafspraken gemaakt over een extra gezamenlijke 
inzet van het rijk en gemeenten op het terrein van vroeg- en voorschoolse educatie. Daartoe zijn middelen 
aan het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft hier een algemene uitkering uit het gemeentefonds, het 
betreft dus geen geoormerkte middelen. De wijze van besteding van middelen uit het gemeentefonds is 
aan de gemeenten zelf . 
Hieronder is voor de 18 gemeenten afgeleid, uitgaande van de verdeelsleutels uit het cluster Educatie van 
het gemeentefonds, hoe de afgesproken inspanningsafspraken in het bestuursakkoord per gemeente 
uitvallen. Voor het gericht bestrijden van taalachterstanden is uitbreiding van de voorschoolse educatie van 
groot belang. De gemeenten hebben hierbij een belangrijke regierol in het kader van het bredere 
onderwijsachterstandenbeleid. De inzet voor voorschoolse educatie zal zijn om in deze kabinetsperiode 
alle doelgroepkinderen te bereiken met VVE-programma’s die van bewezen kwaliteit zijn. 
 
Educatie 2008 2009 2010 2011 2012 
VVE / OCW 17 28 44 57 57 
Alkmaar 110.190 181.490 285.198 369.461 369.461 
Amersfoort 188.904 311.136 488.929 633.385 633.385 
Amsterdam 989.200 1.629.270 2.560.281 3.316.728 3.316.728 
Arnhem 173.201 285.272 448.284 580.731 580.731 
Den Haag 618.785 1.019.176 1.601.562 2.074.750 2.074.750 
Deventer 100.098 164.867 259.077 335.623 335.623 
Dordrecht 134.679 221.824 348.580 451.570 451.570 
Eindhoven 236.629 389.742 612.452 793.404 793.404 
Enschede 168.399 277.362 435.855 564.630 564.630 
Groningen 208.384 343.220 539.346 698.698 698.698 
Heerlen 108.437 178.602 280.660 363.582 363.582 
Leeuwarden 104.491 172.103 270.448 350.353 350.353 
Maastricht 112.528 185.339 291.248 377.298 377.298 
Nijmegen 190.089 313.088 491.995 637.358 637.358 
Rotterdam 806.798 1.328.843 2.088.183 2.705.146 2.705.146 
Schiedam 85.598 140.986 221.549 287.006 287.006 
Utrecht 331.617 546.193 858.304 1.111.894 1.111.894 
Zaanstad 151.552 249.616 392.253 508.146 508.146 
 4.819.578 7.938.129 12.474.203 16.159.763 16.159.763
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BIJLAGE 4 BASISSCHOLEN EN BREDE SCHOOL 
 
4a. Conciërges basisscholen  
 
Er komt een aanvraagregeling voor basisscholen die tegemoet komt in de kosten van een conciërge. Voor 
geheel Nederland is voor de regeling € 20 miljoen beschikbaar. Basisscholen in de aandachtswijken en de 
G4 kunnen met voorrang gebruik maken van deze regeling. Voorwaarde zal cofinanciering zijn. Over de 
specifieke uitwerking vindt op dit moment nog overleg plaats. De maximale bijdrage vanuit OCW is 0,4 fte 
per basisschool (€ 12.937,-). Vanaf augustus 2008 kunnen alle aandachtswijken een beroep doen op deze 
regeling. Met de G-4 worden aparte afspraken gemaakt voor de basisscholen in de niet-aandachtswijken 
in hun gemeente. Daarna komt er een regeling voor alle basisscholen. 
 
4b. Combinatiefuncties brede scholen (PO en VO), Cultuur en Sport (naar gemeenten t.b.v.  
  brede scholen) 
 
De structurele middelen vanuit de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn bedoeld voor 
combinatiefuncties. Dit betreft functies voor professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar 
werkzaam zijn in, of ten behoeve van, meerdere sectoren. Te denken valt aan vakleerkrachten en trainers 
die naschoolse activiteiten organiseren op school of op de sportvereniging. Aan muziekdocenten die 
lesgeven binnen de brede school combineren met lesgeven op de muziekschool of bijvoorbeeld brede 
school coördinatoren die de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport en cultuur tot stand brengen.  
 
Financiering 
De middelen voor de impuls worden deels door het rijk (VWS en OCW) (ca. 40%), en deels door 
gemeenten (ca. 60%) beschikbaar gesteld. In het eerste jaar van deelname door een gemeente financiert 
de rijksoverheid 100%. De rijksmiddelen worden onder gemeenten verdeeld volgens een simpele, 
objectieve verdeelsleutel. Omdat de impuls zich richt op de schoolgaande jeugd in het primair en 
voortgezet onderwijs, is gekozen voor een verdeling volgens het aantal inwoners <18 jaar. 
 
De beschikbare middelen van rijkswege worden uitgekeerd via het gemeentefonds. In 2008 gebeurt dit 
met een integratie-uitkering en vanaf 2009 waarschijnlijk met een decentralisatie-uitkering. Deze laatste 
vorm van uitkering bestaat nog niet, maar hierover is een wetswijziging in voorbereiding. De integratie-
uitkering en decentralisatie-uitkering maken geen onderdeel uit van de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. Het betreft vrij besteedbaar geld, maar de integratie-uitkering en decentralisatie-uitkering 
kennen wel een specifieke verdeling. In tegenstelling tot een specifieke uitkering (zoals bijvoorbeeld de 
BOS-regeling) werkt een integratie- of decentralisatie-uitkering niet met voorwaarden. Voor dit type 
uitkering hoeven gemeenten dus geen aanvraag te doen en geen financiële verantwoording af te leggen 
bij de rijksoverheid. Uiteraard is wel verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.  
 
Afspraken 
Deelname is vrijwillig, maar impliceert wel dat gemeenten over de impuls afspraken willen maken met de 
rijksoverheid. De belangrijkste afspraken staan in een gemeentelijke verklaring, die is afgeleid van de 
landelijke overeenkomst getekend door de ministeries van OCW en VWS, de VNG, NOC*NSF, de 
gezamenlijke onderwijsorganisaties en de Cultuurformatie (koepelorganisatie voor de cultuursector). Door 
middel van de verklaring geven gemeenten aan: 

- dat zij een x-aantal combinatiefuncties gaan realiseren en de hiermee beoogde doelen nastreven; 
- dat zij bereid zijn om (vanaf het tweede jaar) hiervoor cofinanciering in te zetten; 
- dat zij bij de keuze voor lokale partijen (scholen, sportverenigingen en culturele instellingen) het 

advies dat door de hierboven beschreven koepelorganisaties van de betrokken sectoren 
(onderwijs, sport en cultuur) gegeven wordt meewegen; 
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- dat zij een overeenkomst sluiten met lokale partijen; 
- dat zij de producten en adviezen van de taskforce zoveel mogelijk zullen overnemen en gebruik 

maken van de beschikbare landelijke ondersteuning en informatie; 
- dat zij meewerken aan de monitoring (door de VNG) van combinatiefuncties. 

Alle gemeenten met aandachtswijken hebben aangegeven aan deze Impuls te willen meedoen.  
Hieronder een overzicht van de definitieve Rijksbijdrage voor deze gemeenten in 2008 en de vertaling 
hiervan in het aantal te realiseren combinatiefuncties. Voor de helderheid: in 2008 is er voor deze 
gemeenten dus sprake van 100% financiering door het Rijk (1e jaar van deelname). In de daarop volgende 
jaren zal een gemeentelijke bijdrage (60%) worden gevraagd.  
De hoogte van de uitkering van het rijk aan gemeenten is uiteindelijk afhankelijk van het aantal gemeenten 
dat mee wil doen. De rijksbijdrage aan de gemeenten uit de eerste tranche zou daarom in latere jaren 
(2011 e.v.) nog kunnen groeien als blijkt dat de instroom van gemeenten in latere tranches stokt. De 
bedragen vanaf 2009 zijn dus indicatief. 
 

Situatie G31 jaar 2008 jongeren < 18 jaar zonder bijdrage 
gemeente 1e jaar 

    

Financiering Rijksoverheid G31 € 16.900.000   
Financiering gemeenten G31 € 0   
Totaal financiering G31 € 16.900.000   
    

CBS code gemeente inwoners jongeren < 18 bedrag fte 
363 Amsterdam 742.884 138.792 € 2.220.201 49,3 
518 's-Gravenhage 473.941 98.848 € 1.581.233 35,1 
599 Rotterdam 584.058 118.671 € 1.898.333 42,2 
344 Utrecht 288.401 54.211 € 867.192 19,3 
361 Alkmaar 94.174 19.307 € 308.847 6,9 
141 Almelo 72.096 16.315 € 260.985 5,8 
307 Amersfoort 139.054 34.038 € 544.493 12,1 
202 Arnhem 142.569 27.732 € 443.618 9,9 
758 Breda 170.349 35.455 € 567.160 12,6 
150 Deventer 96.617 21.274 € 340.312 7,6 
505 Dordrecht 118.541 25.864 € 413.736 9,2 
772 Eindhoven 209.699 39.019 € 624.172 13,9 
114 Emmen 108.832 22.959 € 367.266 8,2 
153 Enschede 154.476 31.155 € 498.374 11,1 
14 Groningen 181.613 27.928 € 446.753 9,9 

392 Haarlem 146.960 28.977 € 463.534 10,3 
917 Heerlen 90.537 16.129 € 258.009 5,7 
794 Helmond   € 0 0,0 
164 Hengelo O 81.429 18.026 € 288.355 6,4 
80 Leeuwarden 92.342 17.588 € 281.348 6,3 

546 Leiden 117.485 21.407 € 342.439 7,6 
995 Lelystad 72.252 17.117 € 273.814 6,1 
935 Maastricht 119.038 19.457 € 311.246 6,9 
268 Nijmegen 160.907 28.944 € 463.006 10,3 
606 Schiedam 75.162 15.583 € 249.275 5,5 
796 's-Hertogenbosch 135.648 27.876 € 445.921 9,9 
1883 Sittard-Geleen 96.245 18.723 € 299.504 6,7 
855 Tilburg 201.259 40.470 € 647.383 14,4 
983 Venlo 92.091 18.659 € 298.481 6,6 
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479 Zaanstad 141.402 30.706 € 491.192 10,9 
193 Zwolle 114.635 25.244 € 403.818 9,0 

TOTAAL 31 5.314.696 1.056.474 € 16.900.000 375,6 
 
 

Situatie G31 
jaarlijks 2009 - 2011 jongeren < 18 jaar      

        
Financiering Rijksoverheid G31      
Financiering gemeenten G31      
Totaal financiering G31 

€ 8.450.000 
€ 13.050.000 
€ 21.500.000      

    
waarvan fin 
Rijksoverheid 

waarvan fin 
gemeenten 

CBS 
code gemeente inwoners jongeren 

< 18 bedrag fte bedrag fte bedrag fte 

363 Amsterdam 742.884 138.792 € 2.824.516 62,8 € 1.110.101 24,7 € 1.714.416 38,1 
518 's-Gravenhage 473.941 98.848 € 2.011.627 44,7 € 790.616 17,6 € 1.221.011 27,1 
599 Rotterdam 584.058 118.671 € 2.415.040 53,7 € 949.167 21,1 € 1.465.873 32,6 
344 Utrecht 288.401 54.211 € 1.103.233 24,5 € 433.596 9,6 € 669.636 14,9 
361 Alkmaar 94.174 19.307 € 392.911 8,7 € 154.423 3,4 € 238.488 5,3 
141 Almelo 72.096 16.315 € 332.022 7,4 € 130.492 2,9 € 201.530 4,5 
307 Amersfoort 139.054 34.038 € 692.698 15,4 € 272.246 6,0 € 420.451 9,3 
202 Arnhem 142.569 27.732 € 564.366 12,5 € 221.809 4,9 € 342.557 7,6 
758 Breda 170.349 35.455 € 721.535 16,0 € 283.580 6,3 € 437.955 9,7 
150 Deventer 96.617 21.274 € 432.941 9,6 € 170.156 3,8 € 262.785 5,8 
505 Dordrecht 118.541 25.864 € 526.351 11,7 € 206.868 4,6 € 319.483 7,1 
772 Eindhoven 209.699 39.019 € 794.065 17,6 € 312.086 6,9 € 481.979 10,7 
114 Emmen 108.832 22.959 € 467.232 10,4 € 183.633 4,1 € 283.599 6,3 
153 Enschede 154.476 31.155 € 634.026 14,1 € 249.187 5,5 € 384.839 8,6 
14 Groningen 181.613 27.928 € 568.355 12,6 € 223.377 5,0 € 344.978 7,7 
392 Haarlem 146.960 28.977 € 589.703 13,1 € 231.767 5,2 € 357.936 8,0 
917 Heerlen 90.537 16.129 € 328.237 7,3 € 129.005 2,9 € 199.232 4,4 
794 Helmond   € 0 0,0 € 0 0,0 € 0 0,0 
164 Hengelo O 81.429 18.026 € 366.842 8,2 € 144.177 3,2 € 222.665 4,9 
80 Leeuwarden 92.342 17.588 € 357.928 8,0 € 140.674 3,1 € 217.254 4,8 
546 Leiden 117.485 21.407 € 435.648 9,7 € 171.220 3,8 € 264.428 5,9 
995 Lelystad 72.252 17.117 € 348.343 7,7 € 136.907 3,0 € 211.436 4,7 
935 Maastricht 119.038 19.457 € 395.964 8,8 € 155.623 3,5 € 240.341 5,3 
268 Nijmegen 160.907 28.944 € 589.031 13,1 € 231.503 5,1 € 357.528 7,9 
606 Schiedam 75.162 15.583 € 317.125 7,0 € 124.638 2,8 € 192.488 4,3 
796 's-Hertogenbosch 135.648 27.876 € 567.296 12,6 € 222.961 5,0 € 344.336 7,7 

1883 Sittard-Geleen 96.245 18.723 € 381.026 8,5 € 149.752 3,3 € 231.274 5,1 
855 Tilburg 201.259 40.470 € 823.593 18,3 € 323.691 7,2 € 499.902 11,1 
983 Venlo 92.091 18.659 € 379.724 8,4 € 149.240 3,3 € 230.484 5,1 
479 Zaanstad 141.402 30.706 € 624.889 13,9 € 245.596 5,5 € 379.293 8,4 
193 Zwolle 114.635 25.244 € 513.733 11,4 € 201.909 4,5 € 311.824 6,9 

TOTAAL 31 5.314.696 1.056.474 € 21.500.000 477,8 € 8.450.000 187,8 € 13.050.000 290,0
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Minimum Situatie G31 

jaar 2012 jongeren < 18 jaar      
        
Financiering Rijksoverheid totaal  € 47.100.000       
Financiering gemeenten totaal  € 71.400.000       
Totaal financiering totaal  € 118.500.000       
          
Totaal aantal jongeren  3.564.452      
Aantal jongeren in G31  1.056.474      
Aandeel jongeren in G31  29,6%      
          
Financiering Rijksoverheid G31  € 13.960.049       
Financiering gemeenten G31  € 21.162.368       
Totaal financiering G31  € 35.122.417       

    
waarvan fin 
Rijksoverheid 

waarvan fin 
gemeenten 

CBS 
code gemeente inwoners jongeren 

< 18 bedrag fte bedrag fte bedrag fte 

363 Amsterdam 742.884 138.792 4614132 102,5 € 1.833.971 40,8 € 2.780.161 61,8 
518 's-Gravenhage 473.941 98.848 3286196 73,0 € 1.306.159 29,0 € 1.980.037 44,0 
599 Rotterdam 584.058 118.671 3945211 87,7 € 1.568.096 34,8 € 2.377.114 52,8 
344 Utrecht 288.401 54.211 1802242 40,0 € 716.334 15,9 € 1.085.908 24,1 
361 Alkmaar 94.174 19.307 641860 14,3 € 255.119 5,7 € 386.741 8,6 
141 Almelo 72.096 16.315 542391 12,1 € 215.583 4,8 € 326.808 7,3 
307 Amersfoort 139.054 34.038 1131591 25,1 € 449.772 10,0 € 681.820 15,2 
202 Arnhem 142.569 27.732 921949 20,5 € 366.445 8,1 € 555.503 12,3 
758 Breda 170.349 35.455 1178699 26,2 € 468.496 10,4 € 710.204 15,8 
150 Deventer 96.617 21.274 707253 15,7 € 281.111 6,2 € 426.142 9,5 
505 Dordrecht 118.541 25.864 859847 19,1 € 341.762 7,6 € 518.085 11,5 
772 Eindhoven 209.699 39.019 1297184 28,8 € 515.590 11,5 € 781.595 17,4 
114 Emmen 108.832 22.959 763271 17,0 € 303.376 6,7 € 459.895 10,2 
153 Enschede 154.476 31.155 1035746 23,0 € 411.676 9,1 € 624.070 13,9 
14 Groningen 181.613 27.928 928465 20,6 € 369.035 8,2 € 559.429 12,4 
392 Haarlem 146.960 28.977 963339 21,4 € 382.897 8,5 € 580.442 12,9 
917 Heerlen 90.537 16.129 536208 11,9 € 213.126 4,7 € 323.082 7,2 
794 Helmond   0 0,0 € 0 0,0 € 0 0,0 
164 Hengelo O 81.429 18.026 599273 13,3 € 238.192 5,3 € 361.081 8,0 
80 Leeuwarden 92.342 17.588 584712 13,0 € 232.405 5,2 € 352.308 7,8 
546 Leiden 117.485 21.407 711674 15,8 € 282.868 6,3 € 428.806 9,5 
995 Lelystad 72.252 17.117 569054 12,6 € 226.181 5,0 € 342.873 7,6 
935 Maastricht 119.038 19.457 646847 14,4 € 257.101 5,7 € 389.746 8,7 
268 Nijmegen 160.907 28.944 962242 21,4 € 382.461 8,5 € 579.781 12,9 
606 Schiedam 75.162 15.583 518056 11,5 € 205.911 4,6 € 312.145 6,9 
796 's-Hertogenbosch 135.648 27.876 926736 20,6 € 368.348 8,2 € 558.388 12,4 

1883 Sittard-Geleen 96.245 18.723 622445 13,8 € 247.402 5,5 € 375.043 8,3 
855 Tilburg 201.259 40.470 1345423 29,9 € 534.763 11,9 € 810.660 18,0 
983 Venlo 92.091 18.659 620317 13,8 € 246.557 5,5 € 373.761 8,3 
479 Zaanstad 141.402 30.706 1020819 22,7 € 405.743 9,0 € 615.076 13,7 
193 Zwolle 114.635 25.244 839235 18,6 € 333.569 7,4 € 505.666 11,2 

TOTAAL 31 5.314.696 1.056.474 35.122.417 780,5 € 
13.960.049 310,2 € 21.162.368 470,3
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4c. Investeringsbudget huisvestingskosten brede scholen 2008 (naar gemeenten) 
 
Waar zijn de middelen voor bedoeld? 
Multifunctionele huisvesting vergroot de mogelijkheden voor samenwerking van brede scholen. Het 
stimuleringsarrangement beweegt gemeenten en scholen voor primair onderwijs ertoe om 
onderwijshuisvesting multifunctioneel te maken en om private partijen (zoals woningcorporaties en 
kinderopvangorganisaties) daarbij te betrekken. 
 
Hoeveel middelen zijn er? 
Er zal incidenteel een bedrag van ongeveer € 23 miljoen beschikbaar zijn. 
 
Hoe worden de middelen verdeeld? 
Op dit moment vindt er nog overleg plaats tussen verschillende departementen en de VNG over de inzet 
van deze middelen. Verwachting is dat rond het voorjaar hier meer helderheid over is, zodat het 
stimuleringsinstrument rond de zomer in werking kan treden. 
 
4d. Afspraken Bestuursakkoord rijk-gemeenten inspanningsverplichting gemeenten ten  
            aanzien van de brede school 
 
In het bestuursakkoord rijk en gemeenten zijn inspanningsafspraken gemaakt over een extra gezamenlijke 
inzet van het rijk en gemeenten op het terrein van de brede school. Daartoe zijn middelen aan het 
gemeentefonds toegevoegd. Het betreft hier een algemene uitkering uit het gemeentefonds, het betreft 
dus geen geoormerkte middelen. De wijze van besteding van middelen uit het gemeentefonds is aan de 
gemeenten zelf . Hieronder is voor de 18 gemeenten afgeleid, uitgaande van de verdeelsleutels uit het 
cluster Educatie van het gemeentefonds, hoe de afgesproken inspanningsafspraken in het bestuurs-
akkoord per gemeente uitvallen.  Rijk en gemeenten zullen de ontwikkeling van Brede Scholen verder 
stimuleren. Dit vergt een meer gebundelde inzet van geldstromen om te komen tot een grotere samenhang 
in het aanbod van onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse opvang. De regierol van gemeenten zal 
daartoe versterkt moeten worden. Zie verder ook in bijlage 2 onder Impuls brede scholen, sport en cultuur. 
 
Educatie 2008 2009 2010 2011 2012 
VSV + Brede School / OCW 9 22 31 44 44 
Alkmaar 58.336 142.599 200.935 285.198 285.198 
Amersfoort 100.008 244.464 344.472 488.929 488.929 
Amsterdam 523.694 1.280.141 1.803.834 2.560.281 2.560.281 
Arnhem 91.694 224.142 315.836 448.284 448.284 
Den Haag 327.592 800.781 1.128.373 1.601.562 1.601.562 
Deventer 52.993 129.539 182.532 259.077 259.077 
Dordrecht 71.300 174.290 245.591 348.580 348.580 
Eindhoven 125.274 306.226 431.500 612.452 612.452 
Enschede 89.152 217.928 307.080 435.855 435.855 
Groningen 110.321 269.673 379.994 539.346 539.346 
Heerlen 57.408 140.330 197.738 280.660 280.660 
Leeuwarden 55.319 135.224 190.543 270.448 270.448 
Maastricht 59.573 145.624 205.197 291.248 291.248 
Nijmegen 100.635 245.998 346.633 491.995 491.995 
Rotterdam 427.128 1.044.091 1.471.220 2.088.183 2.088.183 
Schiedam 45.317 110.774 156.091 221.549 221.549 
Utrecht 175.562 429.152 604.714 858.304 858.304 
Zaanstad 80.234 196.127 276.360 392.253 392.253 
 2.551.541 6.237.101 8.788.643 12.474.203 12.474.203
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BIJLAGE 5 MAATSCHAPPELIJKE STAGES 
 
Inleiding 
In november 2007 is het plan van aanpak Maatschappelijke stage aan de Tweede Kamer aangeboden. De 
Tweede Kamer heeft het plan in een Algemeen Overleg op 24 januari 2008 besproken en ermee 
ingestemd.  
 
In ‘Samen leven kun je leren’ is uitgewerkt hoe de invoering van de maatschappelijke stage tot 2011 vorm 
krijgt. Het plan is tot stand gekomen met hulp van een brede groep betrokkenen. Er is gesproken met 
vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, maatschappelijke en bestuurlijke organisaties, 
gemeentelijke, provinciale en landelijke overheidsorganisaties en jongeren. Onderstaande informatie is op 
dit plan van aanpak gebaseerd.  
 
Bij het project maatschappelijke stage wordt langs drie sporen geïnvesteerd: 
a. Voortzetting van de regeling Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage (via scholen); 
b. Organisatie van de bemiddelingsfunctie (via gemeenten) en  
c. Stimuleringsinstrumentaria (via ministerie van OCW).  
 

Totaaloverzicht budget en kosten maatschappelijke stage (t/m 2011) 
     

 2007 2008 2009 2010 2011 
Totaal beschikbaar budget (mln.) 13,6 23,6 53,6 83,6 143,6 
Reeds beschikbare middelen uit 
OCW begroting 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6* 

Onderwijs enveloppe (indicatief) - 5 25 50 100 
Participatie enveloppe 
(maatschappelijke participatie, 
gezamenlijke inzet OCW en VWS). 

- 5 15 20 30 

 

Bekostiging maatschappelijke stage 13,6 13,6   13,6 
Bekostiging per leerling (idem)   34,1 59,1  
Bekostiging via lumpsum     96 
Bemiddelingsinfrastructuur - 5 15 20 30 
Invoering - 5 3 3 1 
Organisatie- en communicatiekosten 2 3 1,5 1,5 3 

Totale kosten (mln.) 15,6 26,6 53,6 83,6 143,6 
 

* Op basis van onder meer informatie uit de pilot projecten en de evaluatie kan vanaf 2011 gekozen worden voor een andere 
verdeling van deze middelen. 
 
Aan de slag met de maatschappelijke stage! 
Op de site www.samenlevenkunjeleren.nl is allerlei praktische informatie te vinden voor leerlingen, scholen en 
stagebieders die aan de slag willen met de maatschappelijke stage. U kunt zich daar ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief maatschappelijke stage. 
 
Movisie organiseert in opdracht van OCW en VWS in maart 2008 vier bijeenkomsten over de rol van 
gemeenten bij de maatschappelijke stage. Informatie over deze bijeenkomsten (locatie en datum) vindt u 
binnenkort op onze site. 
 
 

http://www.samenlevenkunjeleren.nl/
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a. Voortzetting van de huidige regeling Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage  
 
Voor wie is deze regeling bedoeld?  
Scholen kunnen gebruik maken van de regeling Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage.  
 
Waar kun je informatie vinden over deze regeling?  
Op de site van Senter Novem www.senternovem.nl vindt u informatie over de regeling. Ook treft u een 
overzicht aan van de scholen die dit schooljaar (2007/08) gebruik maken van de regeling. Inmiddels is de 
aanvraagtermijn voor schooljaar 2007/08 verstreken.  
 
Waarvoor is het geld bedoeld? 
- de bekostiging van de organisatie en inbedding van de maatschappelijke stage in school; 
- de begeleiding van de stage op school én op de stageplek en  
- overige kosten, zoals een reiskostenvergoeding voor leerlingen en begeleiders.  
 
Opbouw middelen tot 2011 
In 2007 was er € 13,6 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Verdeeld over 652 scholen leverde dat (na 
aftrek van enkele kostenposten) €18.000 per BRIN nummer op.  
Vanaf 2008 is er jaarlijks geld beschikbaar voor de maatschappelijke stage (uit de Onderwijs enveloppe, 
Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV, juni 2007). In 2008 is dit € 5 miljoen. Dit bedrag loopt de 
komende jaren op tot een totaal van €100 miljoen in 2011.  
Het uitgangspunt is dat de bekostiging van de maatschappelijke stage vanaf schooljaar 2011/2012 
opgenomen wordt in de lumpsumfinanciering van scholen. Mogelijk wordt in de tussenliggende periode 
nog eenmaal de regeling Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage aangepast: van financiering per 
school (per BRIN nr.) naar financiering per leerling. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt onderzocht 
of deze aanpassing komend schooljaar al in kan gaan.  
 
b. Organisatie van de bemiddelingsfunctie via gemeenten (Participatie Enveloppe) 
 
Voor wie zijn deze middelen bedoeld?  
De komende jaren ontvangen gemeenten extra middelen om een aanjagende rol te vervullen bij o.a. de 
bemiddeling van de maatschappelijke stage. De middelen zullen via het Gemeentefonds aan de 
gemeenten worden uitgekeerd en zijn afkomstig uit de Participatie enveloppe (Beleidsprogramma Kabinet 
Balkenende IV, juni 2007).  
 
Waarvoor is het geld bedoeld? 
Met de middelen moet de lokale infrastructuur voor vrijwilligersinzet worden versterkt. Het gaat om 
(verdere) ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages en de stimulering van 
vrijwilligerswerk in het algemeen. Aangezien voor beide gebruik gemaakt kan worden van dezelfde 
infrastructuur en bemiddelingsfunctie van gemeenten, is gekozen voor een gezamenlijke inzet van 
beschikbare middelen. Een effectieve bemiddelingsinfrastructuur op lokaal of regionaal niveau moet vorm 
krijgen door inzet van menskracht bij of via gemeenten bij organisaties die in nauw overleg met scholen de 
bemiddeling van stageplaatsen gaan regelen. Niet door zelf een nieuwe (infra)structuur te bouwen, maar 
door aan te sluiten bij partijen die lokaal of regionaal al actief zijn in het vrijwilligerswerk of de 
maatschappelijke stage. Denk hierbij aan stagecoördinatoren op school, vrijwilligerscentrales of andere 
bemiddelaars.  
 
Over de inzet van het budget hebben VWS, OCW en de VNG overeenstemming bereikt. De afspraken zijn 
vastgelegd in een convenant (www.vng.nl en Staatscourant d.d. 18 januari 2008). 

http://www.senternovem.nl/
http://www.vng.nl/
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Opbouw middelen tot 2011 
Het bedrag dat voor de maatschappelijke participatie beschikbaar is, loopt op volgens de volgende reeks: 
€ 5 miljoen in 2008, € 15 miljoen in 2009, € 20 miljoen in 2010 en € 30 miljoen vanaf 2011. De bedragen 
vanaf 2009 zijn indicatief, in die zin dat hierover jaarlijks besluitvorming plaats vindt bij de voorjaarsnota. 
 
Van het jaarlijks beschikbare budget zal de helft worden verdeeld over de 225 gemeenten met VO-scholen 
(225), waarbij het aantal VO-leerlingen per gemeente als verdeelsleutel wordt gehanteerd. De andere helft 
zal worden verdeeld over álle gemeenten (443), waarbij het aantal inwoners per gemeente als 
verdeelsleutel wordt gehanteerd. In veel gevallen zal regionale samenwerking gewenst dan wel 
noodzakelijk zijn. Deze verdeelsystematiek brengt tot uitdrukking dat alle gemeenten een taak hebben bij 
het vrijwilligerswerk, waaronder de maatschappelijke stage, maar dat een VO-school binnen de 
gemeentegrenzen extra uitgaven met zich meebrengt. De middelen zullen via het gemeentefonds aan de 
gemeenten worden uitgekeerd. 
 
Ook zal van het totale budget voor de periode 2008-2011 een bedrag van in totaal € 800.000,-- worden 
gereserveerd voor landelijke ondersteuning en monitoring.  
 
In het onderstaande schema de verdeling van de middelen (Participatie Enveloppe) in de 18 gemeenten. 
 

Gemeente 2008 2009 2010 2011 
     

Alkmaar € 46.481  € 146.364  € 195.812  € 295.695  
Amersfoort € 61.366  € 193.239  € 258.523  € 390.395  
Amsterdam € 193.567  € 609.530  € 815.452  € 1.231.415  

Arnhem € 45.141  € 142.146  € 190.169  € 287.174  
Den Haag € 121.867  € 383.752  € 513.398  € 775.283  
Deventer € 25.200  € 79.353  € 106.162  € 160.315  
Dordrecht € 31.927  € 100.535  € 134.500  € 203.109  
Eindhoven € 66.734  € 210.140  € 281.133  € 424.539  
Enschede € 41.799  € 131.622  € 176.090  € 265.913  
Groningen € 77.154  € 242.952  € 325.030  € 490.828  

Heerlen € 34.653  € 109.120  € 145.985  € 220.452  
Leeuwarden € 35.004  € 110.226  € 147.464  € 222.686  
Maastricht € 35.377  € 111.398  € 149.033  € 225.055  
Nijmegen € 63.805  € 200.919  € 268.797  € 405.911  
Rotterdam € 176.101  € 554.530  € 741.871  € 1.120.300  
Schiedam € 18.690  € 58.853  € 78.736  € 118.899  

Utrecht € 68.551  € 215.862  € 288.788  € 436.099  
Zaanstad € 41.595  € 130.980  € 175.230  € 264.616  

 
 
c. Stimuleringsinstrumentaria (via ministerie van OCW) 
 
Voor wie zijn deze instrumenten bedoeld?  
Voor scholen, leerlingen en mogelijke stagebieders. De komende twee schooljaren (2007/08 en 2008/09) 
zijn erop gericht hen warm te maken voor de maatschappelijke stage. Good practices en pilot projecten 
worden ingezet om van elkaar te leren en om onderlinge samenwerking te stimuleren, zodat niemand het 
wiel zelf hoeft uit te vinden.  
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Waar kun je informatie vinden?  
Eind 2007 is over deze stimuleringsinstrumentaria informatie te vinden op www.minocw.nl.  
 
Waarvoor is het geld bedoeld? 
Good practices zijn goede voorbeelden op het gebied van samenwerking, bemiddeling en begeleiding. Alle 
initiatieven, klein en groot, kunnen aangemerkt worden als good practice.  
Pilot projecten moeten informatie opleveren over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en het maatschappelijk 
rendement van de maatschappelijke stage. Initiatieven die hieraan deel willen nemen moeten: ervaring 
hebben met maatschappelijke stages, bewezen hebben samen te kunnen werken, zelf een actieve rol 
spelen in het uitdragen van opgedane kennis en ervaring en regelmatig aan OCW rapporteren. Aan 
deelname wordt eveneens een prestatie-eis (in de vorm van een % leerlingen dat in schooljaar 2008/09 
een stage moet hebben gevolgd). 
Daarnaast worden eind 2007 ook startpakketten maatschappelijke stage verstrekt aan leerlingen, ouders, 
scholen en begeleiders. In 2008 start de communicatie om de maatschappelijke stage (wat is het en hoe 
kun je eraan bijdragen) bij de Nederlanders op het netvlies te krijgen.  
 
Opbouw middelen tot 2010 
Vanaf 2008 komt er jaarlijks geld beschikbaar voor de maatschappelijke stage (uit de Onderwijs 
enveloppe, Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV, juni 2007). Voor 2008 is € 5 miljoen gereserveerd; 
daarna zijn voor 2009 en 2010 steeds € 3 miljoen gereserveerd. 
 
 

http://www.minocw.nl/
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BIJLAGE 6 BESTRIJDING VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 
 
Wat is het doel?  
Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is één van de belangrijkste prioriteiten van het rijk voor 
deze kabinetsperiode. In 2012 moet het aantal voortijdig schoolverlaters zijn gehalveerd.  
 
Hoe werkt het? 
Het onderwerp voortijdig schoolverlaten wordt regionaal uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
wethouder in de coördinerende regiogemeente. De gemeente heeft de regiefunctie om samenhang te 
organiseren tussen diverse instrumenten en lokale partijen om maatwerk voor verschillende groepen te 
realiseren. De gemeente kan als uitvoerend regisseur van de aanpak voortijdig schoolverlaten en de 
scholen afspraken maken voor prioritering voor VSV projecten in de wijken (dit kan bijv. door middel van 
de WAP’s en Charters). Dit betekent, dat de wijken contact kunnen opnemen met de contactgemeente van 
de RMC regio (eventueel via de eigen gemeente), waar de aandachtswijk toe behoort. Namen van de 
RMC coördinatoren zijn te vinden op www.RMCnet.nl  
 

Gemeente met 
aandachtswijk(en) RMC regio Contactgemeente 

Alkmaar Noord Kennemerland Alkmaar 
Amersfoort Eem & Vallei Amersfoort 
Amsterdam Agglomeratie Amsterdam Amsterdam 

Arnhem Arnhem/Nijmegen Nijmegen 
Deventer Stedendriehoek Apeldoorn 
Dordrecht Zuid Holland Zuid Dordrecht 
Eindhoven Zuid Oost Brabant Eindhoven 
Enschede Twente Enschede 

’s Gravenhage Haaglanden ‘s Gravenhage 
Groningen Centraal en West Groningen Groningen 

Heerlen Gewest Zuid Limburg Heerlen 
Leeuwarden Friesland Noord Leeuwarden 
Maastricht Gewest Zuid Limburg Heerlen 
Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nijmegen 
Rotterdam Rijnmond Rotterdam 
Schiedam Rijnmond Rotterdam 

Utrecht Utrecht Utrecht 
Zaanstad Agglomeratie Amsterdam Amsterdam 

 
Convenanten 
OCW ondersteunt de huidige convenanten met een eenmalige financiële bijdrage aan de scholen per 
daadwerkelijk verminderde VSV-er (no cure, no pay). De bijdrage is € 2.000,-- ( per leerling), te meten op 
basis van onderwijsnummer. Voorwaarde is dat scholen meedoen aan het convenant.  
Gelet op bovenstaande is het zo dat als deze scholen in de aandachtswijken liggen dit bedrag ten goede 
komt aan de wijk. Ook zijn er in het Bestuursakkoord afspraken gemaakt over de inzet van gemeenten 
t.a.v. dit onderwerp. In de komende tijd (tot ongeveer zomer 2008) worden er nieuwe prestatieconvenanten 
afgesloten. Op dit moment zijn de convenanten met de G4 al gesloten (voor belangstellenden: deze zijn te 
vinden via www.voortijdigschoolverlaten.nl) Het is aan de gemeenten om de hier gemaakte afspraken te 
zwaluwstaarten met de aanpak in de aandachtswijken en de eventuele afspraken die er gemaakt worden 
in de WAP’s en charters hieromtrent.  

http://www.rmcnet.nl/
http://www.voortijdigschoolverlaten.nl/
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BIJLAGE 7 JEUGD EN GEZIN 
 
7a. Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin (ten behoeve van gemeenten) 
 
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 is de BDU CJG in werking getreden. De BDU CJG bundelt 
diverse bestaande geldstromen die in de afgelopen jaren nog afzonderlijk aan gemeenten ter beschikking 
werden gesteld in één brede doeluitkering. 
 
De regeling kent 2 onderdelen voor de verdeling van de middelen. Onderdeel 1 betreft de voormalige 
middelen Rsu-jgz en met ingang van 2009 ook de middelen prenatale zorg; onderdeel 2 bundelt de 
middelen G50 opvoedimpuls, de middelen preventief jeugdbeleid (motie Verhagen) en de extra middelen 
uit de "enveloppe Jeugd en Gezin", waarvan het bedrag oploopt tot € 100 miljoen in 2011. Aan onderdeel 
2 wordt met ingang van 2009 toegevoegd de middelen "opvoeden in de buurt". Voor ieder onderdeel zijn 
parameters opgesteld voor de verdeling van de uitkering over alle (443) Nederlandse gemeenten. 
Gemeenten zullen één ontschot bedrag krijgen verleend. Gemeenten hoeven daarnaast geen aanvraag te 
doen, de middelen worden ambtshalve toegekend. 
 
De middelen zijn bedoeld voor het tot stand komen en uitvoeren van de functies en het profiel van het 
centrum voor jeugd en gezin conform het basismodel CJG. Hierbij gaat het grotendeels om bestaande 
taken in het kader van een uniform basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke 
ondersteuning jeugd. Voor het CJG zal daarbij met name komen het gezamenlijk ten uitvoer brengen 
van deze bestaande taken, het aanbieden van een laagdrempelig en herkenbaar inlooppunt in de buurt, 
alsmede sluitende afspraken maken met Bureaus Jeugdzorg en de Zorg- en Adviesteams op de wijze 
waarop hiermee schakels worden gemaakt. 
 
In het onderstaande schema staan voor de 18 gemeenten de indicatieve bedragen vanuit de brede 
doeluitkering CJG over de periode 2008 - 2011. Tevens is in het overzicht opgenomen het totaal van het 
bedrag dat door de gemeenten in 2007 is ontvangen uit de Rsu-jgz, de middelen preventief jeugdbeleid 
(motie Verhagen) en de middelen G50 opvoedimpuls. Opgemerkt wordt dat deze middelen, die u in 2007 
inclusief OVA (= jaarlijkse compensatie arbeidsmarktontwikkeling) hebt ontvangen, niet één op één 
vergeleken kunnen worden met de BDU-CJG voor 2008 exclusief OVA, omdat de uitkering Rsu-jgz 
jaarlijks opnieuw berekend wordt op basis van een vijftal maatstaven (jongeren 0-19; lage inkomens, 
minderheden, aantal kernen en oppervlakte land) met gebruikmaking van CBS-cijfers van 1 januari 
voorafgaande aan het uitkeringsjaar. Tevens is met ingang van het jaar 2008 van het totale bedrag voor de 
uitvoering van de Rsu-JG nog een bedrag van euro 3,1 miljoen ingezet voor de professionalisering van 
JGZ-artsen (zie circulaire PG/OGZ 2.821.265 van 9 januari 2008). Naar verwachting zal de uitkering voor 
het jaar 2008 als gevolg van de toekenning van de OVA voor dat jaar voor alle 18 gemeenten hoger 
uitkomen dan 2007. 
In 2009 zijn vervolgens nog de middelen “opvoeden in de buurt” voor Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Rotterdam en Utrecht toegevoegd aan de BDU CJG zoals weergegeven in de tabel. 
 
 

Gemeente 2007 Totaal 
2008 - 2011 2008 2009 2010 2011 

       

Alkmaar € 1.236.002  € 6.572.132  € 1.235.494 € 1.612.892 € 1.771.477  € 1.952.269 

Amersfoort € 1.984.325  € 10.923.596  € 2.060.709 € 2.703.902 € 2.943.128  € 3.215.857 

Amsterdam € 10.486.967  € 67.246.695  € 11.540.209 € 16.640.776 € 18.407.157  € 20.658.553 

Arnhem € 1.852.647  € 10.302.345  € 1.906.484 € 2.527.095 € 2.786.511  € 3.082.255 
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Gemeente 2007 Totaal 
2008 - 2011 2008 2009 2010 2011 

Den Haag € 6.849.817  € 41.613.780  € 7.494.428 € 10.170.242 € 11.319.471  € 12.629.640 

Deventer € 1.309.918  € 7.207.949  € 1.354.532 € 1.785.017 € 1.943.730  € 2.124.669 

Dordrecht € 1.702.292  € 9.266.189  € 1.712.023 € 2.281.092 € 2.507.487  € 2.765.587 

Eindhoven € 2.578.771  € 14.273.745  € 2.609.716 € 3.523.558 € 3.871.756  € 4.268.715 

Enschede € 2.046.716  € 10.895.599  € 2.073.772 € 2.672.587 € 2.928.656  € 3.220.585 

Groningen € 2.032.127  € 11.596.752  € 2.028.036 € 2.879.557 € 3.175.746  € 3.513.413 

Heerlen € 1.075.198  € 5.554.852  € 1.063.829 € 1.350.969 € 1.490.494  € 1.649.559 

Leeuwarden € 1.141.619  € 6.270.931  € 1.157.875 € 1.549.298 € 1.697.437  € 1.866.321 

Maastricht € 1.324.768  € 7.125.346  € 1.311.100 € 1.752.083 € 1.929.787  € 2.132.377 

Nijmegen € 1.951.015  € 10.962.309  € 1.991.520 € 2.702.380 € 2.977.424  € 3.290.986 

Rotterdam € 8.825.678  € 53.562.458  € 9.509.266 € 13.225.219 € 14.536.106  € 16.291.867 

Schiedam € 1.075.834  € 6.029.334  € 1.106.543 € 1.477.562 € 1.633.644  € 1.811.584 

Utrecht € 3.592.094  € 22.421.737  € 3.925.962 € 5.575.090 € 6.138.938  € 6.781.748 

Zaanstad € 1.931.385  € 11.059.935  € 2.035.614 € 2.729.379 € 2.995.676  € 3.299.265 
       

G18 € 52.997.174 € 312.885.684 € 56.117.112 € 77.158.698 € 85.054.625  € 94.555.250 
       

443 
Gemeenten  € 1.154.400.000 € 236.000.000 € 279.800.000 € 304.800.000 € 333.800.000 

 
 
7b. Afspraken Bestuursakkoord rijk-gemeenten inspanningsverplichting gemeenten ten  
            aanzien van Centra Jeugd en Gezin 
 
In het bestuursakkoord rijk en gemeenten zijn inspanningsafspraken gemaakt over een extra gezamenlijke 
inzet van het rijk en gemeenten op het terrein van Centra Jeugd en Gezin. Daartoe zijn middelen voor 
Centra Jeugd & Gezien aan het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft hier een algemene uitkering uit 
het gemeentefonds, het betreft dus geen geoormerkte middelen. De wijze van besteding van middelen uit 
het gemeentefonds is aan de gemeenten zelf . 
Hieronder is voor de 18 gemeenten afgeleid, uitgaande van de verdeelsleutels uit het cluster Jeugd en 
Gezin van het gemeentefonds, hoe de afgesproken inspanningsafspraken in het bestuursakkoord per 
gemeente uitvallen.   
 
Maatschappelijke Zorg 2008 2009 2010 2011 2012 
Centra Jeugd & Gezin / J&G 25 50 75 100 100 
 
Alkmaar 159.553 319.106 478.659 638.212 638.212 
Amersfoort 218.035 436.071 654.106 872.142 872.142 
Amsterdam 1.927.981 3.855.963 5.783.944 7.711.925 7.711.925 
Arnhem 269.990 539.980 809.971 1.079.961 1.079.961 
Den Haag 1.119.117 2.238.233 3.357.350 4.476.467 4.476.467 
Deventer 153.525 307.050 460.575 614.100 614.100 
Dordrecht 213.769 427.538 641.307 855.076 855.076 
Eindhoven 378.820 757.639 1.136.459 1.515.279 1.515.279 
Enschede 270.728 541.456 812.184 1.082.911 1.082.911 
Groningen 352.876 705.752 1.058.628 1.411.504 1.411.504 
Heerlen 167.922 335.844 503.767 671.689 671.689 
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Leeuwarden 166.574 333.148 499.721 666.295 666.295 
Maastricht 202.804 405.609 608.413 811.217 811.217 
Nijmegen 292.051 584.103 876.154 1.168.206 1.168.206 
Rotterdam 1.446.766 2.893.532 4.340.299 5.787.065 5.787.065 
Schiedam 148.235 296.470 444.705 592.940 592.940 
Utrecht 546.944 1.093.887 1.640.831 2.187.774 2.187.774 
Zaanstad 230.797 461.594 692.390 923.187 923.187 
 8.266.488 16.532.975 24.799.463 33.065.950 33.065.950
 
 
7c. Extra middelen voor bureaus Jeugdzorg en zorgaanbod Jeugd via provincies 
 
Het kabinet en de VNG zijn het erover eens dat een nadere stroomlijning van de jeugdzorgketen gewenst 
is. Zij constateren dat de afstemming tussen provincies en de gemeenten op het terrein van de jeugdzorg 
en het jeugdbeleid (waaronder preventie) nog onvoldoende is. Uitgangspunt is dat gemeenten met de 
provincies/grootstedelijke regio’s afspraken maken over de wijze waarop een goede samenwerking en 
afstemming (goede aansluiting van de ketens) wordt geborgd. 
 
Hieronder zijn de bedragen opgenomen van de voorlopige doeluitkeringen op basis van de wet de 
jeugdzorg aan de provincies/grootstedelijke regio’s voor het jaar 2008. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuwe financieringssystematiek voor 2009 en verder. 
 

Provincie / GSR 
 

Totale Doeluitkering 
Zorgaanbod 
Jeugdzorg  

Waarvan Extra 
Middelen 

Zorgaanbod  

Totale Doeluitkering 
Bureau Jeugdzorg 

 

Waarvan Extra 
Middelen AMK

  2008  2008  2008  2008 

Groningen  € 23.514.110   € 1.785.000   € 13.326.000   € 97.500  
Friesland  € 29.346.175   € 2.153.000   € 11.404.531   € 533.000  
Drenthe  € 21.284.481   € 1.619.000   € 8.603.102   € 338.000  

Overijssel  € 56.891.200   € 3.596.000   € 35.572.164   € 822.000  
Flevoland  € 22.752.597   € 1.659.000   € 9.916.589   € 405.000  
Gelderland  € 95.215.842   € 6.801.000   € 34.896.605   € 426.000  

Utrecht  € 62.343.866   € 4.164.000   € 25.765.213   € 240.000  
Noord-Holland  € 59.825.433   € 4.324.000   € 22.335.302   € 243.000  
Zuid-Holland  € 87.485.653   € 4.564.000   € 25.466.823   € 916.000  

Zeeland  € 16.921.713   € 1.283.000   € 8.365.737   € 435.000  
Noord-Brabant  € 115.822.670   € 8.162.000   € 42.798.304   € 2.042.000  

Limburg  € 65.125.642   € 1.713.000   € 27.859.603   € 456.000  
Amsterdam  € 87.721.316   € 5.381.000   € 72.997.197   € 357.000  
Haaglanden  € 51.466.119   € 4.034.000   € 26.728.799   € 766.000  
Rotterdam  € 68.462.735   € 4.762.000   € 29.354.359   € 923.500  

 
 
7d. Extra middelen ten behoeve van een regionale coördinator werkwijze kindermishandeling 
 
Elke centrumgemeente krijgt €250.000 voor de periode 2008-2010 om de regionale werkwijze 
kindermishandeling te implementeren. Het geld is bedoeld om een regionale coördinator aan te stellen. 
Deze coördinator is in staat om de acties die uit de regionale aanpak voortvloeien samenhangend uit te 
voeren ten behoeve van het realiseren van een sluitende aanpak kindermishandeling. Onder de 
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centrumgemeenten vallen alle steden met aandachtswijken, met uitzondering van Deventer en Schiedam. 
Het bedrag wordt in drie gelijke delen over 2008-2010 verstrekt. 
 
In het onderstaande schema staan de bedragen ten behoeve van een regionale coördinator werkwijze 
kindermishandeling voor de periode 2008 - 2010. 
 

Gemeente Totaalbedrag
2008 - 2010 2008 2009 2010 

     
Alkmaar € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  

Amersfoort € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Amsterdam € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  

Arnhem € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Den Haag € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Deventer - - - - 
Dordrecht € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Eindhoven € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Enschede € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Groningen € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  

Heerlen € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Leeuwarden € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Maastricht € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Nijmegen € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Rotterdam € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Schiedam - - - - 

Utrecht € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  
Zaanstad € 250.000  € 83.333  € 83.333  € 83.333  

     
G18 € 4.000.000  € 1.333.333  € 1.333.333  € 1.333.333  
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BIJLAGE 8 WERK EN INKOMEN 
 
8a. Vervallen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen  
 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen jonger 
dan 5 jaar wordt geschrapt. Er komt voor deze groep een scholingsplicht, zodat ze na de 
vrijstellingsperiode een baan kunnen vinden. Aan deze maatregel zijn kosten en opbrengsten verbonden. 
Kosten komen voort uit een verminderde uitstroom als gevolg van het vervallen van de sollicitatieplicht, 
kosten van scholing en aanzuigende werking. Extra scholingskosten kunnen door gemeenten betaald 
worden uit het Werkdeel WWB. De scholingsplicht zal naar verwachting leiden tot een grotere 
uitstroomkans voor de doelgroep. Per saldo kost deze maatregel structureel 15 miljoen euro. Dit geld is 
zoals aangegeven een compensatie voor extra kosten voor bijstandsuitkeringen als gevolg van de 
ontheffing en scholingsplicht voor alleenstaande ouders. Het geld zal volledig worden toegevoegd aan het 
I-deel van de WWB dat gemeenten ontvangen voor de financiering van hun bijstandsuitkeringen. De 
normale verdeelsleutel is daarop van toepassing. Gestreefd wordt de maatregel op 1 januari 2009 te laten 
ingaan. Voor 2008 is het gemeentelijk aandeel berekend, voor de latere jaren is het verdeelmodel nog niet 
bekend. Het wetgevingsproces moet nog plaatsvinden, dus deze informatie is op dit moment indicatief. 
 

 Gemeente Aandeel gemeenten   Gemeente Aandeel gemeenten 

 Alkmaar 48.635   Groningen 179.586 
 Amersfoort 58.754   Heerlen 75.746 
 Amsterdam 831.621   Leeuwarden 78.311 
 Arnhem 130.430   Maastricht 75.092 
 's-Gravenhage 458.903   Nijmegen 132.769 
 Deventer 44.449   Rotterdam 737.833 
 Dordrecht 79.116   Schiedam 53.537 
 Eindhoven 128.818   Utrecht 176.050 
 Enschede 103.965   Zaanstad 62.585 
 
8b. Sociale activering en reïntegratie 
 
Het UWV kan nu al indien nodig reïntegratieondersteuning en sociale activering voor UWV-cliënten 
inzetten. Uitgangspunt is dat de inzet de kortste weg naar werk dient te ondersteunen. Gemeenten kunnen 
hierover afspraken met het UWV maken. Op grond van artikel 3, derde lid, van de WWB (“Het college en 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kunnen overeenkomen dat het eerste lid, aanhef en 
onder a, van toepassing is op voornoemde personen.”) kunnen de gemeente en UWV overeenkomen dat 
de gemeente de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van personen met een UWV-uitkering 
overneemt van het UWV. Het kan hierbij zowel gaan om personen met alleen een UWV-uitkering als om 
personen die zowel een UWV-uitkering ontvangen als een bijstandsuitkering. In het kader van een 
wijkgerichte reïntegratieaanpak kunnen deze mogelijkheden bijvoorbeeld benut worden om de 
werkzoekenden in een blok of flat gelijktijdig een reïntegratieaanbod te doen. In het geval de gemeente en 
UWV overeenkomen dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van personen met een 
UWV-uitkering overneemt van het UWV, dan kan de gemeente de kosten van de re-integratievoorziening 
(inclusief sociale activering) voor deze personen ten laste brengen van het WWB-werkdeel. 
Daarnaast is in het kabinetsstandpunt SUWI opgenomen dat gemeenten en UWV in de “Locaties voor 
Werk en Inkomen” op basis van het Toonkamermodel intensiever zullen gaan samenwerken. Dit 
ondersteunt de bovenstaande mogelijkheden.  
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8c.  Loonkostensubsidies en participatieplaatsen 
 
Twee specifieke instrumenten om reïntegratie te bevorderen zijn loonkostensubsidies en 
participatieplaatsen. Het kabinet werkt aan de uitwerking van een wetsvoorstel waarin de mogelijkheid 
wordt gecreëerd dat loonkostensubsidies door het UWV kunnen worden ingezet. Nu is dit instrument 
alleen beschikbaar voor gemeenten. Loonkostensubsidies kunnen een oplossing bieden voor personen die 
weliswaar langer dan een jaar werkloos zijn geweest, maar die in beginsel binnen één jaar weer inzetbaar 
zijn in reguliere arbeid. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar wel met het 
perspectief met langere begeleiding weer inzetbaar te zijn in reguliere arbeid is het streven binnenkort het 
instrument participatieplaatsen mogelijk te maken. Werken met behulp van uitkering op een 
participatieplaats moet bijdragen aan het verbeteren van de vaardigheden en het verhogen van het 
opleidingsniveau van de betrokken uitkeringsgerechtigde. 
Daarnaast zal een experiment gestart worden voor een premievrije zone aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, dat loonkosten voor werkgevers drukt. Dit experiment zal gericht zijn op de markt voor 
persoonlijke dienstverlening 
 
8d.  Meerjarige budgetten WWB 
 
Het I-deel wordt op basis van het bestuurlijk akkoord voor de periode 2008-2011 vastgezet op basis van 
de middellange termijnraming (MLT-raming) van het Centraal Planbureau, zoals die in augustus 2007 is 
gepubliceerd. Alleen wanneer de conjunctuur buiten een bepaalde bandbreedte afwijkt wordt het macro-
budget tussentijds gecorrigeerd. Het macrobudget wordt jaarlijks wel gecorrigeerd voor loon/prijsbijstelling 
en (wijzigingen in de) effecten van rijksbeleid. Deze afspraak geldt in voor- en tegenspoed.  
Indien gemeenten de afgesproken ambitie in het bestuursakkoord VNG en gemeenten van 30.000 extra 
huishoudens uit de bijstand ten opzichte van de MLT-raming realiseren, dan levert dit voor gemeenten een 
winst van naar schatting circa € 940 miljoen op over vier jaar. Afgesproken is in het bestuursakkoord rijk en 
gemeenten dat gemeenten deze winst mogen behouden en dat deze winst zal worden ingezet voor het 
realiseren van de doelstellingen van het bestuurlijk akkoord. 
 
8e. Leerwerktrajecten en EVC-trajecten (in kaart brengen aanwezige kennis ten behoeve 
bevordering employability) 
 
In verschillende regio's en sectoren bestaan succesvolle initiatieven om werkenden of werkzoekenden te 
stimuleren tot 'een leven lang leren'. Met de Tijdelijke subsidieregeling STEP 2007-2008 (Stimulans 
Toepassing Effectieve Projecten) nodigt de projectdirectie Leren & Werken scholen, bedrijven, gemeenten 
en andere betrokkenen uit om deze initiatieven te vinden met als doel deze, bij voorkeur op grote schaal, 
in de eigen regio of sector toe te passen. In 2006 zijn elf STEP-projecten van start gegaan, onder meer in 
de sectoren bouw/infra en horeca en in de regio's Flevoland en Rivierenland (Tiel). STEP blijkt een goed 
instrument om het zogenoemde 'spotten en verpotten' van topprojecten te stimuleren en aan te zetten tot 
een regionale of sectorale opleidingsinfrastructuur voor volwassenen. Daarom is de STEP-regeling 
nogmaals opengesteld. De tijdelijke subsidieregeling STEP is op 10 december 2007 in de Staatscourant 
gepubliceerd.  
Het STEP-initiatief nodigt organisaties uit om: 
a. Op zoek te gaan naar regionale en sectorale projecten:  

o Voor werkende en/of werkzoekende volwassenen 
o Op het gebied van een leven lang leren  
o Uitgevoerd in een andere regio of sector  
o Waarvan is gebleken dat zij effectief zijn  

b. Deze projecten in hun eigen regio of sector te implementeren.  
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Tot 1 maart 2008 kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend bij SenterNovem. Er is in totaal 
500.000 euro te verdelen. De subsidie per project bedraagt minimaal 50.000 en maximaal 100.000 euro. 
De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de organisatiekosten. Een deel van de kosten zal de aanvrager 
(lees: het samenwerkingsverband) zelf moeten bijdragen.  
Om u te ondersteunen bij uw aanvraag voor subsidie, is een handleiding geschreven. Hierin staat de 
informatie die u nodig hebt bij het voorbereiden van uw aanvraag, waaronder een model projectplan en 
een model begroting. De projectdirectie Leren & Werken nodigt u van harte uit om uw projectidee van 
tevoren aan een van onze projectadviseurs voor te leggen. De handleiding kunt u vinden op www.leren-
werken.nl  
 
8f. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (indicatieve inzet door gemeente) 
 
In het bestuursakkoord rijk en gemeenten zijn inspanningsafspraken gemaakt over een extra gezamenlijke 
inzet van het rijk en gemeenten op het terrein van armoedebestrijding. Daartoe zijn middelen voor 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening aan het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft hier een 
algemene uitkering uit het gemeentefonds, het betreft dus geen geoormerkte middelen. De wijze van 
besteding van middelen uit het gemeentefonds is aan de gemeenten zelf . 
Hieronder is voor de 18 gemeenten afgeleid, uitgaande van de verdeelsleutels uit het cluster Werk en 
Inkomen van het gemeentefonds, hoe de afgesproken inspanningsafspraken in het bestuursakkoord per 
gemeente uitvallen.   
 
Werk & Inkomen 2008 2009 2010 2011 2012 
Participatie: armoede, 
schuldhulpverlening / SZW 5 10 60 80 80 
Alkmaar 32.838 65.675 394.050 525.401 525.401 
Amersfoort 38.364 76.727 460.365 613.820 613.820 
Amsterdam 435.170 870.339 5.222.035 6.962.714 6.962.714 
Arnhem 81.909 163.818 982.908 1.310.544 1.310.544 
Den Haag 247.294 494.588 2.967.527 3.956.703 3.956.703 
Deventer 31.571 63.141 378.847 505.129 505.129 
Dordrecht 53.491 106.983 641.897 855.863 855.863 
Eindhoven 80.260 160.519 963.116 1.284.155 1.284.155 
Enschede 70.868 141.735 850.412 1.133.883 1.133.883 
Groningen 115.512 231.024 1.386.147 1.848.195 1.848.195 
Heerlen 54.848 109.696 658.175 877.567 877.567 
Leeuwarden 55.384 110.768 664.605 886.140 886.140 
Maastricht 50.897 101.793 610.758 814.345 814.345 
Nijmegen 85.378 170.756 1.024.538 1.366.050 1.366.050 
Rotterdam 414.219 828.438 4.970.630 6.627.507 6.627.507 
Schiedam 34.142 68.284 409.702 546.269 546.269 
Utrecht 113.434 226.867 1.361.204 1.814.939 1.814.939 
Zaanstad 41.389 82.779 496.673 662.230 662.230 
 2.036.966 4.073.932 24.443.591 32.591.455 32.591.455
 
Naast deze middelen zijn de extra middelen voor schuldhulpverlening (amendementen Noorman-den Uyl 
en Verburg) toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds (voor geheel Nederland voor 
2008 € 19,05 miljoen en voor 2009 € 15,05 miljoen). 
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Daarenboven stelt het kabinet in zowel 2008 als 2009 €40 miljoen beschikbaar voor bevordering 
participatie kinderen in armoede. 
 
Meer informatie over de middelen armoede en schuldhulpverlening zijn te vinden op het gemeenteloket 
van SZW: www.szw.gemeenteloket.nl. 
 
Met bovengenoemde extra middelen kunnen gemeenten de afspraken uit het bestuursakkoord over 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening uitvoeren. Hierover zijn in het bestuurlijke akkoord de volgende 
afspraken gemaakt:  
 
Maatregelen om armoede te bestrijden en schulden terug te dringen 
SZW stuurt aan op gerichte bijstand in natura voor gezinnen met kinderen, waarbij het beleid gericht dient 
te zijn op de kosten voor schoolgaande kinderen, voor zover niet voorzien in een voorliggende voorziening 
(te denken valt hierbij aan computers, vervoer, sport en cultuur). 
SZW dereguleert de langdurigheidtoeslag. Gemeenten leggen in een verordening vast onder welke 
voorwaarden burgers recht op een langdurigheidtoeslag hebben. 
De VNG stimuleert gemeenten om armoedebeleid zoveel als mogelijk is in te vullen in de vorm van 
materiële voorzieningen gericht op participatie. Via een handreiking en ‘best practices’ wordt beoogd te 
bereiken dat gemeenten op grotere schaal dan thans invulling geven aan lokaal armoedebeleid. 
Het streven is niet-gebruik voor alle gemeentelijke regelingen tegen te gaan. SZW en VNG spannen zich in 
om de bekendheid van deze voorzieningen te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht hoe het niet-gebruik 
via bestandskoppelingen teruggebracht kan worden. 
VNG en SZW bouwen voort op de recente intentieverklaring door de samenwerking tussen partners op 
lokaal en regionaal niveau te bevorderen en goede praktijkvoorbeelden actief onder de gemeenten te 
verspreiden. Zo zal de samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken verbeterd worden met 
het doel bezoekers van voedselbanken gebruik te laten maken van gemeentelijke voorzieningen. 
VNG stimuleert gemeenten grote terughoudendheid te betrachten bij het verlenen van leenbijstand. 
Gemeenten worden hierbij gestimuleerd op inventieve wijze om te gaan met de mogelijkheid om de 
verplichting tot betaling van deze schuld kwijt te schelden, gekoppeld aan de inspanning van de cliënt op 
het terrein van reïntegratie. 
VNG en SZW brengen in kaart op welke wijze de effectiviteit en de kwaliteit van de minnelijke 
schuldhulpverlening versterkt kan worden. SZW stelt de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening in 
de periode 2007-2009 beschikbaar via een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. 
 
8g. Consulent Centrum Werk en Inkomen en inzet Fundion t.b.v. Leerlingbouwplaatsen 
 
Vanuit de Landelijke Alliantie van partners in de aandachtswijken heeft het CWI aangegeven één 
consulent per aandachtswijk vrij te willen maken. Fundion (Scholings- en loopbaanadviseurs bouw en 
infra) heeft aangegeven ten behoeve van de aandachtswijken een extra inzet beschikbaar te willen stellen 
voor de realisatie van leerlingbouwplaatsen in de 40 aandachtswijken. Over dit Fundion aanbod zult u in 
maart 2008 nader geïnformeerd worden. 
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 BIJLAGE 9 ONDERNEMERSCHAP/MICRO KREDIETEN ONDERNEMERS 
 
9a. Microfinanciering als impuls voor ondernemerschap in Nederland 
 
Het advies van de raad voor microfinanciering 
Op 12 oktober 2007 heeft de adviesraad microfinanciering, ingesteld door de Staatssecretaris van 
Economische Zaken zijn advies uitgebracht. Kern van het advies is dat microfinanciering een grote 
potentie heeft op het gebied van het stimuleren van ondernemerschap.  
 
Onder microfinanciering verstaat de Raad: de combinatie van professionele, op de ondernemer gerichte 
coaching én financiële producten (kleine kredieten onder ca. 25.000 en verzekeringen). 
 
Microfinanciering heeft volgens de Raad een positieve invloed op de volgende belangrijke doelstellingen 
van het kabinet: 
• economische groei; 
• integratie van achterstandsgroepen; 
• het verminderen van de werkloosheid. 
  
Daarmee is microfinanciering van belang voor de ministeries van Economische Zaken, van Wonen, Wijken 
en Integratie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Lokale microfinancieringsinitiatieven – waarvan er al veel zijn in Nederland – vormen de krachtbron 
voor het benutten van die potentie. Om deze initiatieven meer slagkracht te geven en om hun 
duurzaamheid te vergroten, stelt de Raad een aanpak voor waarbij de lokale initiatieven, die directe 
toegang tot de doelgroepen hebben, ondersteuning krijgen van een centraal “label” (zoals ook bij 
franchisesystemen wel gehanteerd wordt). Daarin kunnen zij gebruikmaken van coachingnetwerken en 
beschikken over een eenvoudig financieringsmodel. 
 
Follow up van het advies: 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft positief gereageerd op het advies van de Raad. Bij het 
ministerie van Economische zaken is inmiddels een projectdirectie opgezet die in de komende tijd het 
advies verder zal gaan uitwerken. Bij de uitwerking zal onder andere gekeken worden naar: 

• het ontwikkelen van een goede rolverdeling tussen betrokken partijen om deze aanpak te 
realiseren; 

• de precieze vormgeving van verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de lokale 
initiatieven te ondersteunen; 

• opzetten van landelijke communicatie om bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor 
microfinanciering en initiatieven te kunnen ondersteunen. 

 
De projectdirectie zal een brede organisatie zijn waarin zowel ambtenaren vanuit diverse invalshoeken 
(Economische Zaken, Sociale Zaken, en WWI) als mensen met ervaring in het veld zullen deelnemen.  
Bij de uitwerking willen de betrokken ministeries alle partijen uit het veld graag betrekken. Partijen die 
hiervoor interesse hebben kunnen zich aanmelden via het kenniscentrum microfinanciering (info@kcmf.nl, 
of telefoon 070-3735930). Daarnaast overweegt de projectdirectie om in 2008 te beginnen met een paar 
pilotprojecten. Over deze pilots wordt uiterlijk medio dit jaar besloten.  
 
 
  
 

mailto:info@kcmf.nl
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Wat betekent het advies voor bestaande initiatieven en partijen die overwegen een 
microfinancieringinitiatief te starten 
 
Zoals gezegd bestaan er al veel lokale en landelijke microfinancieringinitiatieven en er komen 
regelmatig nieuwe bij. Het zijn initiatieven die vaak goed aansluiten bij specifieke 
doelgroepen die weinig toegang hebben tot de reguliere kanalen. De voorgestelde aanpak moet 
schaalvoordelen bieden, mensen aansporen om nieuwe initiatieven te ontplooien en potentiële 
ondernemers de weg wijzen naar nieuwe mogelijkheden. Door nieuwe lokale initiatieven te ondersteunen 
zal meer diversiteit ontstaan. 
De voorgestelde aanpak bestaat uit drie samenhangende onderdelen:  

(1) promotie en distributie van de diensten lokaal maar ondersteund door een centraal “label”; 
(2) ondersteuning op coachingsterrein; 
(3) vereenvoudigde financiering.  

 
Het idee is om onderdelen waar schaalvoordeel van belang kan zijn centraal op te zetten , zoals 
marketing, administratieve afhandeling van leningaanvragen en contact met de centrale overheid. De 
lokale initiatieven krijgen ruim baan om hun eigen profiel te ontwikkelen voor hun eigen doelgroepen. 
Dit betekent voor microfinancieringsinitiatieven, zoals die in de 40 wijken opgezet zouden kunnen worden, 
dat zij zodra het werk van de projectdirectie is afgerond: 

1. gebruik kunnen maken van een netwerk dat hen ondersteunt bij promotie, vergroten 
naamsbekendheid, centrale instrumenten die intake en begeleiding klanten kunnen versnellen en 
verbeteren; 

2. makkelijke toegang hebben tot gekwalificeerde coaches; 
3. over een financieringsinstrument beschikken dat een deel van de additionele risico’s en kosten 

wegneemt bij verstrekkers van microkredieten, via een garantiefonds en een screeningssysteem. 
Daarmee is het mogelijk om in deze wijken snel en goedkoop microfinancieringsinitiatieven te realiseren. 
Daarnaast is zoals reeds aangegeven in enkele gevallen de mogelijkheid aanwezig om daaraan 
voorafgaand al op pilot basis te starten. 
 
Voor geheel Nederland komt een extra budget van € 5 miljoen per jaar vanaf 2008 vanuit het ministerie 
van Economische Zaken ter beschikking voor microfinanciering en vanuit het ministerie van Sociale Zaken 
vanaf 2008 een bedrag van € 2 miljoen per jaar (voor startende ondernemers vanuit een 
uitkeringssituatie). 
 
9b. Kansenzones 
 
In Rotterdam is het experiment “Ondernemersregeling Kansenzones Rotterdam (OKR) uitgevoerd.  
Het ministerie van Economische Zaken zal de gemeente faciliteren bij haar afweging om een 
kansenzone(regeling) tot stand te brengen en in welke passende vorm voor de situatie in de gemeente. Dit 
zal gebeuren via het verspreiden van het rapport met de tussenevaluatie van de OKR in Rotterdam, 
waarna aansluitend een verdiepingsbijeenkomst tussen gemeenten georganiseerd zal worden.  
In het afsprakenkader tussen het ministerie van WWI en Aedes is aangegeven dat woningcorporaties ook 
een rol bij het realiseren van kansenzones kunnen vervullen. 
 
9c. Experiment BGV-zones (bedrijfsgerichte gebiedsverbetering) 
 
Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt een wetsvoorstel “Experimenten BGV-zones”. Dit 
voorstel zal naar verwachting in de tweede helft van 2008 van kracht worden. Deze nieuwe wet maakt het 
voor ondernemers mogelijk om te experimenteren met gebiedsverbeteringen. Als de meerderheid van de 



   

Ministerie van VROM 01-02-2008 DGWWI/W2008002440 Pagina 35/38 

ondernemers in een gebied dat wil, kan de gemeente een lokale heffing instellen om 
gebiedsverbeteringsplannen, met name ten aanzien van “schoon, heel en veilig” uit te voeren. De 
ondernemers bepalen welke maatregelen ze nemen en voeren deze uit. De maatregelen zijn aanvullend 
op de gemeentelijke dienstverlening. Het ministerie van Economische Zaken zal hierbij de 
aandachtswijken, waar nodig en waar mogelijk, gericht faciliteren met informatie en tools. 
 
9d. Overige ondersteuning op het terrein van ondernemerschap in de wijk 
 
Kennisverspreiding branchering 
Het rijk (de ministeries van EZ, VROM en Bzk) willen de gemeenten faciliteren om branchering toe te 
passen door kennisuitwisseling rondom de bestaande wettelijke en niet-wettelijke instrumenten. Daartoe 
zal, zo mogelijk in samenwerking met Nicis en gemeenten, in het voorjaar 2008 een kennisbijeenkomst 
gehouden worden, waarbij de vraag centraal staat: Hoe succesvol brancheren? 
 
Goede voorbeelden 
Daarnaast zal het ministerie van Economische Zaken goede voorbeelden uit het advies van de Raad voor 
Werk en Inkomen “De Wijk Inc.” en andere best practices samen met VNG en NICIS actief onder de 
aandacht brengen van gemeenten, waarmee gemeenten concreet op het terrein van wijk en werk aan de 
slag kunnen.   
 
Ondersteuning inzet door andere ondernemerspartijen in de wijken 
Het ministerie van Economische Zaken zal een budget van minimaal €500.000,- vrijmaken om 
ondernemersorganisaties met een landelijke dekking, zoals de Kamer van Koophandels en MKB-
Nederland, financieel te ondersteunen bij hun inzet in de krachtwijken. Tevens zullen bestaande 
organisaties van ervaren (oud-)ondernemers gevraagd worden voor een aanvullende opdracht voor 
coaching en begeleiding van ondernemers in de krachtwijken. 
 
Energiebesparing 
De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,  de minister van Ruimte en Milieu en de minister van  
Economische Zaken hebben op 23 januari jl. een convenant ondertekend met energie-, bouw- en 
installatiebedrijven met als doel om voor 2012 500 duizend woningen energiezuinig te maken. In 2008 
zullen hiertoe diverse pilots worden uitgevoerd, waarvan een deel zich specifiek zal richten op de 40 
krachtwijken. 
 
Veilig Ondernemen  
Het Ministerie van Economische Zaken zal in 2008 komen met een programma gericht op veiligheid kleine 
bedrijven, mede op basis van het aangenomen amendement-Ten Hoopen. Naast een component gericht 
op veiligheidsinvesteringen zal binnen dit programma waarschijnlijk ook aandacht zijn voor het stimuleren 
van straatmanagement, het beter toegankelijk maken van veiligheidsscans en het intensiveren van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het zorgen 
voor een veiliger ondernemersklimaat voor kleine bedrijven in de krachtwijken. 
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BIJLAGE 10 VEILIGHEID 
 
10a. Extra wijkagenten en forensische assistenten ten behoeve van politiekorpsen 
 
Voor de bestrijding van overlast worden tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011 landelijk 500 extra 
wijkagenten aangesteld. Voor de aanpak van diefstal worden 500 forensische assistenten aangetrokken 
voor sporenonderzoek bij inbraken in woningen, bedrijven en auto’s. Extra financiële middelen hiervoor 
komen beschikbaar via de rijksbegroting. 
Bovengenoemde bedragen worden niet aan gemeenten betaald. De gelden voor de wijkagenten en de 
forensisch assistenten worden via het reguliere Budget Verdeel Systeem ter beschikking gesteld aan de 
politiekorpsen op grond van de politiewet en het daarop gebaseerde besluit financiën regionale 
politiekorpsen. Zie de tabel hieronder voor de uitbreidingen per korps. In de najaarscirculaire van het 
ministerie van BZK is per politieregio aangegeven op welk budget zij in 2008 kunnen rekenen. 
Zoals is vastgelegd in de Politiewet besluit het regionaal college, dat bestaat uit de burgemeesters van alle 
gemeenten in de regio en de hoofdofficier van justitie, over de inzet van de politiecapaciteit binnen de 
politieregio. Dat geldt ook voor de extra wijkagenten die aan de politiekorpsen worden toegevoegd. Het 
regionaal college bepaalt in welke wijken in de regio de uitbreiding van wijkagenten het eerst zal 
plaatsvinden, waarbij – zoals vastgelegd in de landelijke prioriteiten van de politie - specifiek aandacht zal 
worden besteed aan de 40 aandachtswijken. 
 
 

Korps 
  

Oorspronkelijke 
Sterkteafspraak 

2010 

500 
wijk-

agenten 

500 
forensisch 
assistenten 

Structurele 
sterkte  

Vanaf 2014 

1. Groningen 1.566 18 18 1.802

2. Fryslân 1.470 13 14 1.504

3. Drenthe 1.005 9 9 1.048

4. IJsselland 1.257 10 11 1.283

5. Twente 1.462 14 15 1.498

6. NO-Gelderland 1.636 14 16 1.673

7. Gelderland-M 1.443 17 17 1.636

8. Gelderland-Z 1.205 12 12 1.235

9. Utrecht 3.132 37 36 3.324

10. Noord-Holland-N 1.381 13 13 1.413

11. Zaanstreek-W 764 7 8 783

12. Kennemerland 1.413 16 16 1.578

13. Amsterdam-A 5.739 65 64 5.899

14. Gooi en V.streek 652 6 6 667

15. Haaglanden 4.602 48 47 4.720

16. Hollands-M 1.833 19 19 1.881

17. Rotterdam-R 5.303 59 55 5.514

18. Zuid-Holland-Z 1.166 12 12 1.196

19. Zeeland 913 8 7 932

20. MW-Brabant 2.510 27 28 2.664

21. Brabant-N 1.307 14 14 1.412

22. Brabant-ZO 1.830 19 20 1.986
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Korps 
  

Oorspronkelijke 
Sterkteafspraak 

2010 

500 
wijk-

agenten 

500 
forensisch 
assistenten 

Structurele 
sterkte  

Vanaf 2014 

23. Limburg-N 1.168 11 11 1.195

24. Limburg-Z 1.708 20 20 1.832

25. Flevoland 888 12 12 1.134

26. KLPD 4.814    4.883

Totaal 52.167 500 500 54.692
 
Naast de bovengenoemde extra personele capaciteit is het volgende nog van belang. In het 
Bestuursakkoord hebben het Rijk en de VNG afgesproken nadere afspraken te maken over de inzet op 
een aantal maatschappelijke knelpunten, waaronder die op het terrein van openbare orde en veiligheid. 
Met de VNG worden in 2007 afspraken gemaakt over de bijdrage van gemeenten aan het bereiken van de 
landelijke doelstelling om de criminaliteit en overlast met 25% te verminderen in de periode tot 2010 (t.o.v. 
2002). Deze afspraken betreffen in elk geval de gebieden jeugd en veiligheid, overlast, (huiselijk) geweld 
en wijkveiligheid. De verdere invulling wordt gerealiseerd in afspraken tussen VNG en de vakministers, 
binnen de reguliere verantwoordingssystematiek van het Gemeentefonds.  
 
10b. Bestrijding jeugdcriminaliteit en recidive onder jeugdigen en  volwassenen via de  
  reclassering (niet naar gemeenten) 
 
De jeugdreclassering begeleidt jeugdigen tussen 12 en 18 jaar, die met de politie in aanraking zijn 
gekomen en een proces verbaal hebben gekregen, bijvoorbeeld bij diefstal, geweldsdelicten of 
vernielingen. Voor elke jeugdige wordt een op maat gesneden begeleidingsplan gemaakt met als 
belangrijkste doel te voorkomen dat de hij opnieuw strafbare feiten pleegt (zie www.jeugdreclassering.nl). 
Met de provincies zijn bekostigingsafspraken gemaakt om te kunnen voorzien in een voldoende aanbod 
van jeugdreclassering. Jeugdreclassering loopt via de bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
Daarnaast zal in het kader van het programma “Veiligheid begint bij Voorkomen” extra inzet gepleegd 
worden in een sluitende nazorg na detentie. 
 
10c. Voorschotregeling slachtoffers (ten behoeve van slachtoffers van criminaliteit) 
 
De voorschotregeling is onderdeel van het Wetsvoorstel “Versterking van de positie van het slachtoffer in 
het strafproces”. Met dit voorstel krijgt het slachtoffer een duidelijker omschreven positie dan nu het geval 
is. Dit is vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt van belang, maar ook voor de politie en de zittende en 
staande magistratuur. Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer en ligt thans bij de Eerste Kamer. 
 
Op grond van de voorschotregeling kunnen slachtoffers - die een schadevergoedingsmaatregel door de 
rechter hebben toegewezen gekregen - acht maanden na de dag waarop het vonnis of arrest 
onherroepelijk is geworden, het (resterende) bedrag uitgekeerd krijgen door de Staat. 
 
De toewijzing van een civiele vordering aan het slachtoffer is een persoonlijke vordering van het slachtoffer 
op de dader en kan via de deurwaarder worden ten uitvoer gelegd. Wordt deze toewijzing gekoppeld aan 
een schadevergoedingsmaatregel dan int het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) het bedrag bij de 
dader en keert vervolgens uit aan het slachtoffer. Dat is de gang van zaken zoals die op dit moment reeds 
het geval is. De wijziging heeft tot gevolg dat als het CJIB het bedrag na acht maanden niet (geheel) 
ontvangen heeft van de dader het (restant) schadebedrag voorgeschoten wordt door de staat aan het 

http://www.jeugdreclassering.nl/
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slachtoffer. Voor slachtoffers van een geweld- of zedenmisdrijf gelden geen beperkingen ten aanzien van 
de hoogte van een voorschot of de datum van inwerkingtreding van de schadevergoedingsmaatregel. 
 
Uitgangspunt dient te blijven dat aan de veroordeelde een redelijke termijn moet worden gegund om zelf 
aan zijn verplichtingen te voldoen en dat het de voorkeur verdient dat de veroordeelde ook zelf via het 
CJIB aan het slachtoffer betaalt. Vandaar de termijn van in totaal acht maanden. Het CJIB verhaalt 
vervolgens het uitbetaalde voorschot op de veroordeelde. Dat bedrag wordt verhoogd met 15% in verband 
met de kosten van inning en apparaatskosten van het CJIB. Andere verhogingen worden daarop dan niet 
meer toegepast. 
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