Regeerakkoord 2017

Veiligheid

Arbeidsmarkt

Een beschouwing in één oogopslag van de kabinetsplannen. De genoemde
bedragen zijn direct gehaald vanuit het regeerakkoord.

De politie krijgt structureel 267 miljoen voor o.a. agenten in de wijk
Er wordt 95 miljoen gestoken in cybersecurity
Om ondermijning tegen te gaan wordt eenmalig 100 miljoen uitgetrokken. Er komt
een ondermijningsfonds.
Het wetsvoorstel Regulering Prostitutie wordt aangepast om mensenhandel tegen
te gaan
Er komt landelijk beleid voor vrijwilligers.

Voor inwoners moet de integrale aanpak van ondersteunende voorzieningen op
lokaal niveau verder doorgevoerd worden.
Daar waar werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moeten gemeenten
arrangementen bieden voor beschut werk.
Mensen in de bijstand krijgen meer perspectief om weer aan het werk te gaan
De quotumwet voor garantiebanen schuift een jaar op.

Sociale zekerheid

Zorg

Zekerheid en
kansen in de
economie

Er komt 54 miljoen voor de transformatie van de jeugdhulp
Er wordt fors geinvesteerd in intramurale zorg: 2,1 miljard en 180 miljoen voor
waardig ouder worden
Er komt een nationaal preventieakkoord ter bestrijding van roken en overgewicht.
De eigen bijdragen voor WMO gaat naar een abonnementstarief .

Inkomen
Gemeenten moeten actief werk maken van de verplichting voor mensen met een
migratieachtergrond om nederlands te leren
Met gemeenten worden afspraken gemaakt om de armoedeval te verkleinen, zodat
werken loont.

Investeren in
iedereen

Gemeenten geven actief invulling aan de tegenprestatie en taalontwikkeling bij
mensen met een migratieachtergrond
Het kabinet wil het aantal mensen met probleemschulden terugdringen en mensen
met schulden effectiever helpen
Er worden maatregelen getroffen om het stapelen van schulden door incassokosten
tegen te gaan.
Er komt extra geld ter voorkoming van schulden en bestrijden van armoede.

Woningvoorraad
Gemeenten kunnen inzetten op het verhogen avn de woningbouwproductie. Het
investeren in middenhuurwoningen krijgt prioriteit
Voor verduurzaming van de sociale woningvoorraad komt 100 miljoen beschikbaar.

Lokaal bestuur
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aangepast om de politieke
verantwoording te versterken.
De behandeling van het voorstel om de burgemeestersbenoeming uit de grondwet
te halen, wordt voortgezet
Het kabinet ondersteunt de versterking van raadsleden
Er komt een right to Challenge regeling, het uitdaagrecht voor inwoners voor de
uitvoering van collectieve voorzieningen in de buurt.

Belastingen
Helaas bevat het akkoord geen voorstellen voor verruiming van het gemeentelijk
belastinggebied.

HET REGEERAKKOORD
VOOR
GEMEENTEN

Jeugd
Nadruk op belang van pleegzorg en gezinshuizen als kinderen niet thuis kunnen
wonen
Evaluatie van de Jeugdwet, met bijzondere aandacht voor de Jeugd-GGZ
Een bijdrage van 3 maal € 18 miljoen voor de tranformatie van de Jeugdhulp
Meer aandacht voor signalering van mishandeling en geweld binnen sociale
wijkteams.

Buitenlands beleid
Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen in de
grensregio ervaren.

Ontwikkelingssamenwerking
De ontwikkelingssamenwerking is gericht op de bestrijding van armoede, migratie,
terreur en klimaatverandering

Onderwijs

Zekerheid en
kansen in de
economie

Er komt 170 miljoen voor vroeg- en voorschoolse opvang
Voor de maatschappelijke diensttijd komt 100 miljoen beschikbaar

Migratie
Door veilige plaatsen te creeren die vluchtelingen en ontheemden dicht bij huis
bescherming, hulp en kansen bieden, nemen we de noodzaak weg om verder te
migreren.

Klimaat en duurzaamheid
Integratie

De investeringsagenda Naar een Duurzaam Nederland wordt grotendeels
overgenomen en er is sprake van een duidelijke gemeentelijke regierol.
Van gemeenten wordt een flinke inzet gevraagd
Van gemeenten wordt een flinke inzet gevraagd op de samenwerking met partijen
ten behoeve van de energietransitie
In het Deltaprogramma wordt de nadruk gelegd op het klimaatbestendig en
waterrobuust inrichten van Nederland.
In een bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over klimaatadaptatie

Landbouw
Het kabinet wil bekijken hoe de problematiek van veedichte gebieden kan worden
aangepakt. Het rijk investeert 100 miljoen in 2018 en 2019
Initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken worden
ondersteund.

Leefomgeving
Er komt een programma om de vervuling van het water terug te dringen
Het traject van de Omgeviungswet wordt voortgezet. Invoering 2021
Het kabinet komt met de 1e Nationale Omgevingsvisie
De transitieagenda'' uit het Grondstoffenakkoord worden uitgevoerd.

Het kabinet wil investeren in integratie door te investeren in vroegschoolse
educatie, onderwijsachterstandenbeleid, laaggeletterdheid, primair onderwijs en
inburgering..

Nederland wordt
duurzaam

Algemene Uitkering

Financien

Vanaf 2018 wordt de algemene uitkering gekoppeld aan de totale netto uitgaven
van het Rijk.
Door deze brede koppeling groeit de Algemene uitkering mee met zorg - en sociale
zekerheidsuitgaven
Vanaf 2019 geldt de koppeling ook voor het sociaal domein
Gemeenten krijgen een hogere uitkering dan bij de septembercirculaire 2017
Ook de komende jaren geldt de apparaatskosrting
Met cofinanciering , programmatische afspraken en bestuursakkoorden wil het Rijk
het geld uit het gemeentefonds vastleggen om plannen te realiseren.

