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Geachte heer Van Rijn, 

 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn in het sociaal domein belangrijke taken naar de gemeenten 

gedecentraliseerd op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk en inkomen. Eén van de doelen 

was om de regeldruk voor burgers merkbaar te verminderen. Wij hebben in de periode van mei 

2016 tot en met oktober 2016 onderzoek naar de regeldruk voor burgers in het toegangsproces 

tot het sociaal domein laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van 

onze monitor ‘regeldruk decentralisaties sociaal domein’ en is gericht op de ervaringen van 

burgers met alle onderdelen van het toegangsproces: beginnend met de informatievoorziening 

en eindigend met de beslissing en het bezwaar. Onderwerpen als de informatieverstrekking (via 

internet), de gegevensverstrekking, de aanvraagformulieren, de aanwezigheid van één loket en 

de integrale benadering van de hulpvraag door inzet van het keukentafelgesprek zijn in het 

onderzoek aan bod gekomen. Het onderzoeksrapport is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

 

Voor het domein van de zorg is de ambitie om de regeldruk vanaf het tweede jaar na invoering 

(het jaar 2016) met circa € 15,5 miljoen te laten afnemen
1
. Het voorziene effect van de 

Participatiewet op de omvang van de regeldruk van burgers is nagenoeg verwaarloosbaar
2
. Het 

onderzoek laat zien dat de ambities van het kabinet nog niet in 2016 realiteit worden
3
. De 

verwachte regeldrukreductie zal nog niet in 2016 gerealiseerd zijn. Wij constateren dat 

gemeenten hard bezig zijn om uitvoering te geven aan de opgaven op het gebied van het 

sociaal domein en waar mogelijk knelpunten wegnemen en verbeteringen aanbrengen. 

                                                      
1
 Zie Rapport Regeldruk Hervorming Langdurige Zorg 21 maart 2014 en bijbehorende Brief Staatssecretaris van VWS 

aan Tweede Kamer van 11 april 2014 kenmerk 360447-119676-DMO. 
2
 Zie de Voorjaarsrapportage Regeldruk 2016 met bijbehorende brief van 16 juni 2016,  DGBI-R&I / 16088867. Het 

totaaleffect van de wet voor burgers en bedrijven is geraamd op € 1,09 mln.  
3
 Het algemene beeld is dat burgers anno 2016 nog niet merken dat de regeldruk in het toegangsproces afneemt. Zij 

ervaren nog steeds dezelfde complexiteit van de regelgeving, de informatievoorziening en de (aanvraag)formulieren. En 
zij zijn aan het toegangsproces zelfs nog iets meer tijd kwijt als in de periode vóór 2015. Met betrekking tot de 
afzonderlijke stappen in het toelatingsproces laat het onderzoek zien dat ongeveer 25% van de burgers in meer of 
mindere mate ontevreden is over hoe zaken nu lopen. Opvallend is verder dat in 34% van de gevallen geen 
keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden, terwijl (de introductie van) dit gesprek bedoeld was om de regeldruk in het 
toegangsproces te verminderen. 



 

 Blad 2/2 

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat er meer tijd en inspanning nodig is om de 

doelstellingen te bereiken.   

 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zien wij een aantal mogelijkheden om onnodige 

regeldruk te verminderen. Die liggen er niet alleen voor gemeenten. Er zijn ook inspanningen 

van het Rijk nodig om de regeldruk te verminderen. De noodzakelijke inspanningen van het Rijk  

treft u in bijgevoegd advies aan in het hoofdstuk “Regeldruk door rijksregelgeving”. Gezien uw 

verantwoordelijkheid voor het domein van de zorg en jeugdzorg brengen wij de knelpunten en 

aanbevelingen onder uw aandacht. Wij hebben deze knelpunten eveneens onder de aandacht 

van de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie 

en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gebracht. Wij bevelen u aan deze knelpunten met uw 

collega-bewindspersonen uit het kabinet op te pakken.  

 

Wij blijven de verdere ontwikkelingen in het sociaal domein in het kader van onze monitor 

volgen en zullen u zo nodig nader informeren en adviseren.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en vernemen graag van u uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

 

     w.g. 

 

J. ten Hoopen      R.W. van Zijp 

Voorzitter      secretaris  


