•

brengen, om in complexe situaties maatwerk te kunnen leveren. Alle
onderdelen van het programma komen voort uit een inventarisatie
onder de professionals zelf.
Inmiddels zijn ook het ministerie van Financiën (DG Toeslagen), 14
landelijke uitvoeringsorganisaties en een vijftigtal gemeenten
bestuurlijk aangesloten bij het programma. Daarnaast vinden
momenteel doorlopend per keer met tientallen andere gemeenten
gesprekken plaats over eventuele deelname en bestuurlijk akkoord.
Het doel is dat alle gemeenten zijn aangesloten bij het programma.
Hieraan zijn geen kosten voor gemeenten verbonden.
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Toelichting per instrument in de brief
• De (voortgang van de) door PMM ontwikkelde instrumenten wordt
toegelicht. Het gaat om het Landelijk Maatwerkregister, het Landelijk
Maatwerkloket Multiproblematiek, het Landelijk Escalatie Team, de
Overbruggingsprocedure, Bestuurlijke afspraken, Systeemleren en
Opleiden.
• Daarnaast wordt de samenhang tussen de instrumenten toegelicht. De
instrumenten vormen een samenhangend ondersteunend pakket voor
professionals van gemeenten en landelijke uitvoerders om sneller en
beter maatwerk te kunnen leveren bij multiproblematiek.
Verkenning noodzaak aanvullende wetgeving in de brief
• PMM heeft nader verkend of het opportuun zou zijn om via een aparte
wet (lokale) professionals meer ruimte en mogelijkheden te bieden om
de situatie van multiprobleemhuishoudens te verbeteren. Deze wens
kwam voort uit de Verkenning die de basis vormt van het Programma.
• Het gaat daarbij om o.a. een “time out bevoegdheid”: een
bevoegdheid voor gemeenten om vorderingen van landelijke
uitvoerders tijdelijk stop te zetten om in complexe situaties aan een
oplossing te kunnen werken. Uiteindelijk is besloten om introductie van
een wettelijke time out bevoegdheid niet door te zetten, aangezien er
reeds bestaande alternatieven voorhanden zijn. Ook ontwikkelingen op
vlak van aanpassing Awb, inventarisatie hardvochtigheden en WAMS
hebben de noodzaak voor een wettelijke regeling doen afnemen.
• Anderzijds betrof het een wettelijke “afwijkingsbevoegdheid” en een
daartoe ondersteunende “afstemmingsbepaling”. De
afwijkingsbevoegdheid zou het voor landelijke uitvoeringsorganisaties
en gemeenten mogelijk moeten maken om in het geval van
(dreigende) multiprobleemsituaties af te wijken van wet- en
regelgeving die zij uitvoeren. Een afstemmingsbepaling zou de
randvoorwaardelijke gegevensdeling regelen voor de inzet van deze
afwijkingsbevoegdheid. Gezien de overlap met de bredere trajecten
voor het aanpassen van de Awb en de inventarisatie van
hardvochtigheden in sectorale wet- en regelgeving (motie
Ploumen/Jetten) die meer recent zijn gestart, is ervoor gekozen de
verkenning niet verder uit te werken.
• Bij de kamerbrief wordt deze nota en de onderliggende beslisnota d.d.
23 maart 2022 “Nota beëindiging wetgevingstraject Programma
Maatwerk Multiprobleemhuishoudens” gevoegd. Dit omdat per 1 juli
2022 onderliggende beslisnota’s openbaar gemaakt dienen te worden
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bij kamerstukken die vallen onder de categorieën wetgeving (en
beleidsvorming).

Datum
3 juni 2022

Afronding programma, instrumenten blijvend beschikbaar (in de brief)
Het komende half jaar richt PMM zich op de afronding van het programma
en de borging van de samenhangende instrumenten. De Kamer zal
hierover te zijner tijd worden geïnformeerd. Ook de doorontwikkeling van
de Overbruggingsprocedure en een kennisinfrastructuur n.a.v. casuïstiek,
staan centraal. De programmatische status stopt weliswaar eind 2022,
maar de werkzaamheden gaan door in de lijn. De instrumenten die door
PMM ontwikkeld zijn, blijven structureel beschikbaar voor professionals.
De hiervoor benodigde financiering is geborgd vanuit budgetreeks
‘Multiproblematiek, uitvoering stelselherzieningen en opdrachtgeverschap
SZW’. 1
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Actie

Nota beëindiging
Verzenden aan TK
wetgevingstraject
Programma Maatwerk
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Informatie
Dit betreft de
onderliggende
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het wetgevingstraject
vanuit PMM is
beëindigd.
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