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ALGEMEEN GEDEELTE 

I. Inleiding 

Welzijnsbeleid is op een wat langere termijn gericht op een 
open en meer ontspannen samenleving. Dit welzijn, zoals dat 
onder meer door het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk wordt nagestreefd, kan alleen worden 
gezien in samenhang met de verdeling van de sociale, culturele 
en economische goederen. De mogelijkheden voor het ver-
werven ervan dienen gelijkelijk te worden gespreid; onrecht-
vaardige verschillen moeten worden weggenomen. Het streven 
naar opheffing van ongelijkheid en achterstelling staat centraal 
in Schets van Beleid voor 1973 en in Keerpunt 1972. 

In de regeringsverklaring is aangekondigd dat dit streven 
leidraad zal zijn voor het beleid van het huidige kabinet. 
Enerzijds geschiedt dit op grond van de overtuiging dat daad-
werkelijke solidariteit in de samenleving noodzakelijk is om in-
flatie en overbesteding tegen te gaan, om sociaal-economische 
hervormingen door te voeren, technisch industriële ontwikke-
lingen te beheersen en om het woon- en leefmilieu bewoonbaar 
te houden. Anderzijds kan die solidariteit alleen worden be-
reikt als er gelijke kansen zijn - en meer dan gelijke kansen 
voor achtergestelde groepen - op inkomen, ontwikkeling en in-
vloed. Kansen die op hun beurt mede afhankelijk zijn van de 
oplossing van genoemde problemen. 

Gezien deze samenhang vergen de welzijnsproblemen een 
veelomvattende aanpak. Daarenboven moet het welzijnsbeleid 
een fundamentele bijdrage leveren aan de oplossing van de 
grote vraagstukken waarvoor deze Regering zich ziet gesteld. 
Welzijnsbeleid is onverbrekelijk verbonden met de noodza-
kelijke veranderingen in de maatschappij; een uitgangspunt dat 
ook in verschillende verklaringen en publikaties van de Ver-
enigde Naties is terug te vinden. 

In deze geest stellen ondergetekende en de Staatssecretaris 
zich voor te werken. Zij zetten het bestaande beleid voort voor 
zover het past in de gestelde uitgangspunten; het nieuwe beleid 
zullen zij gestalte geven in nauwe samenwerking met alle 
mensen, die daarvoor in aanmerking willen komen en wier 
steun zij nodig hebben. 

De ondergetekende en de Staatssecretaris zijn zich ervan be-
wust dat concretisering van vorenstaande opvattingen niet uit-
sluitend afhankelijk is van het geld. Dat neemt niet weg, dat 
in financieel opzicht het welzijnsbeleid een ruime aandacht 
dringend nodig heeft. Zij zijn daarom zeer verheugd dat het 
kabinet bij de geringe budgettaire ruimte toch extra geld heeft 
vrijgemaakt om enkele nieuwe taken aan te pakken, dan wel 
andere te intensiveren. De beschikbare extra ruimte - boven 
de normale groei van de CRM-begroting - zal met name 
worden besteed aan: 
- het streven naar vernieuwing van de traditionele kunstvor-

men; 
- meer mogelijkheden voor de kunstzinnige vorming, in het 

bijzonder de muziekscholen; 
- uitbreiding van de zorg voor welzijnsvoorzieningen in de 

steden, met name op het terrein van samenlevingsopbouw 
en de recreatie; 

- structurele verbetering van de subsidiëring van het jeugd- en 
jongerenwerk, de sport en de openluchtrecreatie; 

- uitbreiding van de mogelijkheden voor het plaatselijk vor-
mingswerk; 

- steun voor de organisaties van bejaarden, ten einde de ge-
wenste vormen van inspraak beter te verwezenlijken; 

- het bevorderen - in samenwerking met het ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne - van proefnemingen in 
de bejaardenzorg, die er toe moeten leiden dat de maat-
schappelijke dienstverlening en de gezondheidsvoorzie-
ningen beter op elkaar worden afgestemd; 

- het inhalen van de achterstand in de niet-gehuwdc moeder-
zorg, in de sector van de bureaus voor levens- en gezins-
vragen en in de zorg voor gehandicapten; 

- verhoging van de bijstandsnorm tot het niveau van het mini-
mumloon en de AOW. 
Ook met voldoening constateren de ondergetekende en de 

Staatssecretaris dat het welzijnsstreven een volwaardig object 
van het overheidsbeleid is geworden. Tot voor kort werd het 
welzijnsbeleid, zo niet geïsoleerd dan toch onvoldoende ge-
coördineerd vanuit een reeks departementen gevoerd. Om de 
noodzakelijke samenhang in het welzijnsbeleid op het terrein 
van de overheid te bevorderen zijn na de totstandkoming van 
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk achtereenvolgens ingesteld: 
- Een Welzijnsraad van de Ministerraad, waar het zo noodza-

kclijke coördinerend overleg over welzijnsaangelegenheden 
plaatsvindt. 

- Een Interdepartementale Coördinatie-Commissie Welzijns-
aangelegenheden (ICW), waarin het ambtelijk interdepar-
tementaal beraad plaatsvindt. 

- Een aantal interdepartementale werkgroepen op verschil-
lende terreinen, b.v. het jeugdbeleid, het sportbeleid, het be-
jaardenbeleid en de stadsvernieuwing. 

- Een Sociaal en Cultureel Planbureau dat in de naaste toe-
komst zorg zal dragen voor een meer wetenschappelijke 
fundering en oriëntering van het welzijnsbeleid. 

§ 1. Welzijnsbeleid en samenleving 
Ondergetekende hecht eraan, als coördinator van het 

welzijnsbeleid en als minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk bij zijn eerste presentatie van de begroting de 
hiervoren geschetste grondslagen van zijn beleid nader uit te 
werken. 

Welzijnsbeleid moet op verschillende niveaus worden ge-
voerd. Ten eerste gaat het om een manier van benaderen van 
het gehele regeringsbeleid. Ten tweede bestaat er een specifiek 
beleid. Het is gericht op een zo breed mogelijke ontplooiing 
van alle mensen; hiertoe is een aantal voorzieningen ge-
schapen. Ten derde zijn er groepen die extra aandacht vragen. 
Ondergetekende en de Staatssecretaris rekenen deze tot hun 
bijzondere zorg. 

1. Het is de opvatting van deze regering dat in alle as-
pecten van het overheidsbeleid het welzijnsstreven tastbaar 
moet zijn. In v/el bijna iedere beleidssector moeten structurele 
en ook mentale belemmeringen voor welzijn worden wegge-
nomen. Het veranderingsproces dat daartoe op gang moet 
worden gebracht dan wel zich nog moet uitkristalliseren, 
neemt een centrale plaats in. Het moet zich richten op het 
scheppen van zoveel mogelijk gelijke kansen voor ieder, op een 
rechtvaardige spreiding van macht, kennis en inkomen en een 
op zoveel mogelijk delen van verantwoordelijkheden. 

2. Het specifieke welzijnsbeleid moet worden gezien als een 
ontwikkelingsstrategie om het eerder genoemde veranderings-
proces op gerichte wijze te versnellen. Daartoe is een aantal 
algemene functies en voorzieningen ontwikkeld. Zij komen de 
ontplooiing van de mens ten goede (vorming, cultuur, recrea-
tie, sport, maatschappelijke dienstverlening en samenlevings-
opbouw. 

3. Werkelijk gelijke kansen betekent echter dat bepaalde 
groepen en bevolkingscategorieën extra aandacht vergen. Zij 
krijgen vanwege hun benarde positie in de samenleving in feite 
niet voldoende kans volwaardig aan de samenleving deel te 
nemen. Voor hen zijn de voorwaarden die het welzijn onafhan-
kclijk van de persoonlijke omstandigheden bepalen, niet aan-
wezig of althans niet optimaal. 

Vooral bejaarden, gehandicapten, mensen met geringe op-
leiding en de laagste inkomens, buitenlandse werknemers, bê-
paalde groepen jeugdigen dienen te kunnen deelhebben aan 
de ontwikkelingsmogelijkheden in de maatschappij. 

Een verantwoorde concretisering van de vorenomschreven 
beleidsdoeleinden vereist uitgebreide statistische materiaalver-
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zameling, wetenschappelijk onderzoek en planning. 
De geregistreerde gegevens en de onderzoeksresultaten 

tonen duidelijk aan, dat onder meer een aantal maatschap-
pelijke en culturele voorzieningen over Nederland thans is ge-
spreid op een wijze, oie ondergetekende en de Staatssecretaris 
principieel niet aanvi ardbaar achten. Dit overigens met alle 
eerbied voor hetgeen t Jt stand werd gebracht. 

Ter illustratie vol; en hier enkele cijfers, die betrekking 
hebben op de geogra'isch spreiding van enkele welzijnsvoor-
zieningen (zie tabel). 

kende en de Staatssecretaris schaarse middelen te verdelen 
hebben hun voorkeur uitgaat naar minder voorziene gebieden 
en groeperingen met achterstanden. Het in diverse kringen 
geuite vermoeden dat het Westen des Lands bij de verdeling 
van tal van voorzieningen achter zou liggen verdient serieuze 
aandacht, nadere studie en gericht beleid. 

De wijze v/aarop het beleidsproces om de gestelde doel-
einden te bereiken is georganiseerd vraagt nadere analyse. De 
problemen met betrekking tot centralisatie en decentralisatie, 
onderzoek en planning, de instrumenten en de uitvoering 

Enkele gegevens met betrekking tot de verdeling van maatschappelijke en culturele goederen per landsdeel en de drie grote gemeenten 

Maatschappelijke en culturele goederen Ned. Noord Oost West Z-W Zuid A'dam R'dam Den 
Haag 

1. Personeel van instellingen voor gezins-
verzorging per 10 000 inwoners per 
l-2-'72 

2. Part-time gezinshelpers per 1 000 thuis-
wonende bejaarden l-2-'72 

3. Bedden in bejaardenwoningen per 1 000 
bejaarden 1-1-'71 l) 

4. Bedden in bejaardenoorden per 1 000 
bejaarden 1-1-'71 J) 

5. Bedden in ziekenhuizen per 1 000 inwo-
ners l-l-'70 

6. Percentage woningen dat bewoond wordt 
door de eigenaar (volkstelling '71)*) . . 

7. Toneelvoorstellingen door beroepsgezel-
schappen per 100 000 inwoners 1970/71 

8. Concerten gegeven door beroepsorkes-
ten per 100 000 inwoners 1970/71 . . . 

9. Gebruiksoppervlakte van sociaal culturele 
centra in m2 per 1 000 inwoners 1969 *) 

10. Vloeroppervlak overdekte sportakkomo-
datie per 1 000 inw. in m2 1970 *) . . . 

11. Zweminrichtingen per 100 000 inwo-
ners 1-1-701) 

12. Groenvoorzieningen en rekreatiegronden 
per inw. in m2 per l-l-'70 *) 

20,9 32,4 22,3 18,6 25,2 18,2 9,6 28,9 17,1 

32,5 49,3 31,2 32,1 27,7 28,0 12,6 51,8 22,0 

94,5 161,3 75,9 85,9 128,7 84,7 — — — 

88,7 76,5 100,1 84,4 85,3 98,1 49,0 61,0 52,5 

5,7 4,6 5,4 6,2 5,7 5,3 7,8 7,4 6,8 

35,7 42,9 43,1 27,0 51,5 44,6 — 8,7 16,4 

24,9 18,2 16,8 31,2 22,6 22,4 69,8 46,7 96,7 

10,1 14,6 11,1 9,8 3,9 8,4 19,3 15,5 16,9 

110 137 104 103 134 108 102 87 74 

98 131 93 91 112 98 59 84 85 

5,8 9,4 7,2 4,2 8,5 5,6 1,4 2,3 1,1 

386 604 693 109 291 436 

Noord = Groningen, Friesland en Drenthe 
Oost = Overijssel en Gelderland 
West «- Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 
Z-W = Zeeland 
Zuid = Noord Brabant en Limburg 
— = gegevens ontbreken 
x) Bron: C.B.S. 

Deze gegevens kunnen slechts een aanduiding geven van be-
staande verschillen. Daarbij dient bedacht te worden dat het 
gaat om gemiddelden. Indien de cijfers worden onderverdeeld 
naar nodaal 2) gebied, gemeente of bevolkingscategorie, raakt 
men echter toch sterk onder de indruk van de verschillen. Zo 
loopt de gebruiksoppervlakte van sociaal-culturele centra per 
nodaal gebied (in m2 per 1000 inwoners 1969) uit een van 60 
m2 tot 208 m2. 

Het is duidelijk dat grauwe eenvormigheid nooit een doel-
stelling van het welzijnsbeleid kan zijn. Verschillen zijn vaak 
zeer aanvaardbaar (zie bij voorbeeld voorbeelden als 2, 3 en 4 
van de tabel in relatie tot elkaar) en soms onvermijdelijk. Aan 
de andere kant moge het ook duidelijk zijn dat als ondergete-

2) Een nodaal gebied is een gebied dat een zekere maatschap-
pelijke, culturele en economische eenheid vormt; het heeft een of 
meer kernen die kunnen worden beschouwd als knooppunten van 
het maatschappelijk verkeer in een gebied. Een gebruikelijke inde-
ling van Nederland kent 80 nodale gebieden. 

moeten aan een nadere toetsing worden onderworpen. In dit 
verband zal ook bezinning plaatsvinden op de traditionele juri-
dische beheersvormen bij voorbeeld de „stichting". Met name 
wordt het democratisch gehalte ervan bekeken. Omdat deze 
problemen ook op terreinen van een aantal andere departemen-
ten spelen, zal een inter-departementale ambtelijke werkgroep 
worden geformeerd die een nota voor de Ministerraad zal 
voorbereiden. 

De rechtspositie van het personeel, werkzaam bij gesub-
sidieerde instellingen, is onderwerp van overleg met het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken. 

§ 2. Facetten van het specifieke welzijnsbeleid 

Van het specifieke welzijnsbeleid dat dit departement tot 
zijn werkterrein rekent, worden hier enkele belangrijke deelge-
bieden nader belicht. Deze zullen het komende begrotingsjaar 
daadwerkelijk de prioriteit krijgen, die zij volgens de onderge-
tekende verdienen. 
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1. Woon- en leefsituaties, die oorzaak zijn van achterstand 
of die deze in de hand kunnen v/erken (bij voorbeeld oude 
stadswijken, nieuwbouwwijken, bijzondere gebieden) zullen 
ook voor wat de sociaal-culturele infrastructuur betreft, pro-
jectmatig worden aangepakt. De activiteiten in dergelijke ge-
bieden worden gedragen door een samenhangende visie, zijn 
nauwkeurig op elkaar afgestemd en gepland en omvatten alle 
relevante beleidssectoren. Dit vraagt coördinatie van beleids-
maatregelen in departementaal en interdepartementaal ver-
band. 

2. Voorzieningen op het gebied van vorming en samenle-
vingsopbouw moeten een democratische bewustwording aan-
wakkeren en ondersteunen. Zij helpen personen en groepen zo-
danig te functioneren in de maatschappij dat zij daarin ook 
metterdaad zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Door 
ontwikkeling van sociale vaardigheid, creativiteit, kritische zin 
en staatsburgerlijke verantwoordelijkheid kan voor iedereen 
zeggenschap in politieke en maatschappelijke structuren (zoals 
onderneming, onderwijsinstelling, gemeentelijke democratie 
enz.) worden verwezenlijkt. Het mediabeleid in brede zin zal 
ook in dit perspectief worden geplaatst. 

Het specifieke welzijnsbeleid kan op deze wijze werken als 
zuurdesem in het veranderingsproces dat voor een open en 
ontspannen samenleving nodig is. Op deze wijze ook krijgt de 
democratisering werkelijke betekenis. 

3. Groepen die door hun bijzondere situatie herkenbaar 
zijn achtergebleven, moeten deze achterstand met voorrang en 
versneld kunnen inhalen. Bij het afwegen en toedelen van de 
beschikbare middelen moet de prioriteit worden bepaald door 
de aard en grootte van de achterstand of althans het gebrek 
aan de maatschappelijke goederen bij deze groepen. Het ver-
schil in benadering is naar het oordeel van de bewindslieden 
gerechtvaardigd. 

Overigens gaat het veelal om categorieën mensen die ook 
reeds in het verleden extra zorg van de overheid en in het 
bijzonder van dit ministerie hebben genoten. Waar het onder-
getekende nu om gaat is, dat er wordt gezocht naar maatre-
gelen die de achterstand blijvend kunnen wegnemen. Hij is 
zich ervan bewust dat de resultaten van onderzoek naar bij 
voorbeeld het effect van compensatie-programma's in het on-
derwijs niet altijd even hoopgevend zijn. Niettemin verwacht 
en hoopt hij dat een brede aanpak, zoals bij voorbeeld in het 
recente onderwijsopbouwwerk, aanknopingspunten biedt ten 
behoeve van de verdere ontwikkeling van zijn beleid met be-
trekking tot deze groepen in de Nederlandse samenleving. A1-
leen bij een goed gerichte en inhoudelijk juist bepaalde priori-
teitenstelling sorteren maatregelen effect voor de toekomst. 
Dan ook kan een regelmatige herwaardering van de gestelde 
pioriteiten en een beoordeling van de maatregelen plaats-
vinden. 

4. Recreatief en creatief bezig zijn is een onmisbare voor-
waarde voor een zowel meer ontspannen als open samenleving. 
Welzijn betekent ook rekening houden met de behoeften van 
de homo ludens. In dit kader zullen verdere mogelijkheden 
worden gecreëerd tot deelname aan kunst en cultuur. Voorts 
zullen condities geschapen worden voor openluchtrecreatie, 
sport en behoud van de natuur. 

5. In het streven naar verzwakking van de ongelijkheid in 
inkomen, bezit, macht en kennis is ook de Algemene Bij-
standswet, binnen de beperkingen die de functie van de wet 
zelf stelt, van betekenis. De voorzieningen uit de Bijstandswet 
kunnen mede de voorwaarden scheppen tot de noodzakelijk 
geachte deelname aan het maatschappelijk leven. Het Bij-
standsbeleid moet daarom zo goed mogelijk worden afge-
stemd op het welzijnsbeleid. 

De ondergetekende ziet in dit raam de beslissing tot ver-
hoging per 1 juli 1974 van de bijstandsnorm naar het niveau 
van het dan geldende netto-minimum loon en de A.O.W. 

Voorts is de individuele hulpverlening in het kader van de 
wet belangrijk, evenals de mogelijkheid voor de gemeentebe-

sturen het bijstandsbeleid in te passen in het algemene 
welzijnsbeleid. 

§ 3. Enkele concretiseringen 
Wat beleidsmatig een duidelijke zaak is, is in de praktijk 

niet altijd eenvoudig te verwezenlijken. Wie schoksgewijze ver-
anderingen verwacht, onderschat het moeizame op gang ko-
men van veranderingsprocessen. De tijd, waarin gewerkt kon 
worden aan de voorbereiding van dit beleid, is kort geweest. 
Prioriteiten moeten worden doordacht en gefundeerd op ge-
gevens. Dit vraagt veel overleg. Slechts de eerste lijnen voor 
een eigen koers kunnen worden uitgezet. In het komende jaar 
moeten ze nader worden uitgewerkt. 

Vervolgens is het steeds een moeizaam proces financiële 
verschuivingen aan te brengen op basis van nieuw gestelde 
prioriteiten. Ten slotte doet zich ook bij het welzijnsbeleid het 
probleem voor, dat de accentuering die men wil aanbrengen, 
nieuwe structuren vergt. Reeds eerder gegroeide en meer ge-
vestigde verhoudingen komen daarbij in het geding. Hierover 
is open overleg nodig met allen die erbij betrokken zijn. 

Met erkenning van deze feitelijkheden moeten wegen 
worden opengelegd om tot herwaardering van de gegroeide si-
tuatie te komen en wel op grond van geconstateerde on-
gelijkheden en achterstelling onder de bevolking. Om versplin-
tering in de aanpak tegen te gaan en met de beschikbare mid-
delen het optimale resultaat te verkrijgen zullen de vraag-
stukken zo goed mogelijk in hun samenhang worden benaderd. 
Zo gaat het er bij voorbeeld om dat de samenlevingsopbouw 
op buurt- en wijkniveau en de educatieve en recreatieve voor-
zieningen op plaatselijk niveau voor jeugd en volwassenen ge-
zamenlijk worden aangepakt. Een gescheiden aandacht die bij 
de ontwikkeling van het beleid wel is ontstaan, wordt wegge-
werkt. 

Bovendien behoort dan een zogenaamde projectmatige 
aanpak van bij voorbeeld de problematiek van oude stads-
wijken of nieuwbouwwijken gemakkelijker tot de mogelijk-
heden. 

Deze projectmatige aanpak wordt verder bevorderd door sa-
menwerking met andere departementen. Zo zal versterking van 
de samenwerking tussen de ministeries van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk (met name voor wat betreft de sectoren 
Monumentenzorg en Samenlevingsopbouw) kunnen leiden tot 
zodanige vernieuwingen van oude stadswijken, dat met behoud 
van culturele waarden en volgens inzichten en wensen van de 
bevolking, verbeteringen in woon- en leefmilieu kunnen 
worden tot stand gebracht; de kunstenaar zal bij de uitvoering 
een actieve rol spelen. 

In het kader van de gewenste gezamenlijke aanpak is met de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen overleg geopend 
met betrekking tot diverse educatieve voorzieningen. 

De ondergetekende hecht er grote waarde aan dat het 
overleg inzake meervoudig gebruik van accommodaties voert 
tot samenwerking bij de realisering van nieuwbouw en tot ren-
dementsverhoging of althans beter gebruik van bestaande ge-
bouwen. 

Aan de verbreding van de (her-)scholingsmogelijkheden zal 
aandacht worden besteed door de instelling van een open 
school te bestuderen. 

Hiermee wordt, met inschakeling van verschillende media, 
een kans gegeven aan die groepen van de bevolking die niet 
voldoende in de gelegenheid waren van de bestaande on-
derwijsvoorzieningen gebruik te maken of die zich op andere 
dan gewone wijze willen vormen voor hun taak in de samenle-
ving. Ook de ontwikkeling van educatieve centra en het on-
derwijsopbouwwerk die aanvullingen vormen op de on-
derwijsvoorzieningen zullen in dit overleg worden betrokken. 

Ten slotte dient nog te worden vermeld dat ook de mo-
gelijkheid van een educatief verlof voor werknemers in het ko-
mende jaar in interdepartementaal overleg aanhangig zal 
worden gemaakt. Met het ministerie van Sociale Zaken zal in 
het kader van de werkgelegenheids- en ondernemingspolitiek 
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zowel op het terrein van de her- en bijscholing als op dat van 
de democratisering van het bedrijfsleven een op elkaar afge-
stemd beleid worden gevoerd. 

Wat de wetgeving betreft kan de Kamer zoals reeds in de 
regeringsverklaring is medegedeeld toezending verwachten van 
een nota over knelpunten bij de harmonisatie van de wetge-
ving. Deze nota zal kunnen dienen als basis voor een discussie 
tussen parlement en kabinet inzake het vraagstuk van de 
weizijnswetgeving. 

De ondergetekende meent dat intussen de liggende Biblio-
theekwet en de Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienst-
verlening dienen te worden afgehandeld. 

Het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid (BRW) biedt de 
mogelijkheid bepaalde regio's en gemeenten een extra stimu-
lans te geven. Het gaat daarbij om een bijdrage in de 
welzijnssfeer tot de oplossing van regionale problemen van 
achterstand en structurele belemmeringen. De keuze van voor 
dit bijzonder beleid in aanmerking komende gebieden ge-
schiedt in interdepartementaal overleg op advies van de com-
missic BRW door de Welzijnsraad. 

§ 4. De wetenschappelijke basis van het beleid 

Het is duidelijk dat vorenstaande voornemens niet met de 
losse hand ten uitvoer kunnen worden gebracht. Statistische in-
formatie, sociaal-wetenschappelijk onderzoek en nauwkeurige 
interpretatie van de aldus verzamelde gegevens zullen de basis 
moeten vormen voor het beleidshandelen. 

Ten behoeve van het welzijnsbeleid in zijn totaliteit heeft de 
Ministerraad de beslissing genomen dat het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau nu daadwerkelijk met zijn arbeid kan begin-
nen. Grondslag voor dit nieuwe bureau is het Koninklijk 
besluit van 30 maart 1937. nr. 6 (houdende de instelling 
van een Sociaal en Cultureel Planbureau). 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zal werken onder toe-
zicht van een Begeleidingscollege, waarin de ministers die 
deel uitmaken van de Welzijnsraad vertegenwoordigd zijn. Tot 
directeur van het bureau is benoemd dr. A. J. M. van Tienen, 
voorheen hoofd van de Stafafdeling Onderzoek en Planning 
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk. 

Het bureau zal gevestigd worden in een apart gebouw te 
Rijswijk. Afhankelijk van een aantal praktische problemen 
(formering Beheerscollege, aantrekken van staf en inrichting 
van het kantoorgebouw e.d.) zal het bureau nog dit najaar zijn 
werkzaamheden aanvangen. Voor opzet en werkwijze van het 
bureau blijft gelden wat in de memorie van toelichting 1973 
(Zitting 1972 Rijksbegroting 1973 Hoofdstuk XVI - 1 2 000 
blz. 3 rechterkolom) is medegedeeld. De vaste commissie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is inmiddels 
per brief gedetailleerd geïnformeerd over de voornemens 
met betrekking tot het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Wat betreft het onderzoeksbeleid van het ministerie van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is het duidelijk dat 
het doen verrichten van een zo beleidsrelevant mogelijk on-
derzoek voortgang vindt. Een lijst van lopende projecten is 
als bijlage III aan deze memorie van toelichting toegevoegd. 

De Werkgroep Informatie Beleidsvoorbereiding (WIB) 
zorgt voor een doelmatige opstelling en uitvoering van de di-
verse onderzoeksprogramma's. 

Ten behoeve van het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 
werd op basis van CBS-gegevens een methode uitgewerkt om 
de Nederlandse gemeenten onderling te vergelijken zowel ten 
aanzien van hun materiële sociaal-culturele uitrusting als ten 
aanzien van het eventueel voorkomen van bepaalde vormen 
van maatschappelijke achterstand (hoge werkloosheid, relatief 
veel lage inkomens en een achterblijvende deelname van jeug-
digen aan het middelbaar en hoger onderwijs). Deze ,,Kwanti-
taticve Regionale Doorlichting" werd als hulpmiddel gebruikt 
bij het selecteren van die gemeenten en regio's waarop het 
Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 1973-1976 van toepassing 
zal zijn. 

Voor een grotere samenhang van het CRM-beleid wordt een 
beter inzicht in de aanwezigheid en spreiding van sociaal-cul-
turelc gebouwen van primair belang geacht. Met het oog 
daarop wordt nauwgezet bestudeerd, welke normen en stan-
daarden moeten worden aangelegd ter bepaling van de omvang 
en verscheidenheid van basisvoorzieningen op het terrein van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in woongebieden 
van uiteenlopende grootte. 

Onder auspiciën van de Commissie voor de Ontwikkeling 
van Beleidsanalyse (COBA) zoals enkele jaren geleden inge-
steld door de minister van Financiën wordt getracht te ko-
men tot wetenschappelijk verantwoorde beleidsanalyses in 
de verschillende sectoren van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. Deze studies kunnen in principe veel in-
zicht verschaffen. Twijfel is echter gerezen of op het gebied 
van het welzijnsbeleid ooit kosten-baten-analyses in de klas-
sieke betekenis kunnen worden opgesteld. De baten kunnen 
namelijk niet altijd verantwoord worden gekwantificeerd. 
Wel is het mogelijk om bereik, gebruik en spreiding van de 
voorzieningen of beleidsinstrumenten te registreren en de kos-
ten te vergelijken. Op basis van dergelijke analyses kunnen 
de middelen beter worden aangewend. 

De financiering van het sociale en culturele werk vormt ove-
rigens een vraagstuk in vele Westerse landen. Dit heeft er ook 
toe geleid dat de Raad van Europa een inventariserende studie 
heeft gemaakt. 

Duidelijk blijkt dat het sociale en culturele werk op toch wel 
zeer veel manieren aan zijn geld moet komen. Ook in het 
kader van de EEG zal in het najaar een werkgroep deze 
kwestie behandelen. De ondergetekende heeft het voornemen 
op korte termijn een studie te laten verrichten naar andere dan 
de huidige financieringsbronnen die eventueel voor zijn depar-
tement kunnen worden aangewend. 

§ 5. Financiën 

De ondergetekende en de Staatssecretaris hebben reeds hun 
waardering uitgesproken voor het feit, dat het kabinet extra 
geld heeft beschikbaar kunnen stellen ten behoeve van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In deze begroting is 
ernaar gestreefd reeds de belangrijkste knelpunten te ver-
lichten. Dat kon echter gezien de uiteindelijke mogelijkheden 
slechts in beperkte mate gebeuren. De korte voorbereidingstijd 
van deze begroting speelde daarbij ook een rol, in die zin al-
thans dat er onvoldoende tijd was alle prioriteiten zorgvuldig 
af te wegen. 

Waar meer middelen voor subsidiëring beschikbaar kwa-
men, zijn deze vooral aangewend voor het aanbrengen van 
structurele verbeteringen in de bestaande subsidieregelingen, 
zoals verhoging van subsidiepercentages en subsidiëring in uit-
gaven voor verplaatsings- en ziektekosten. Op deze wijze 
wordt tevens bereikt dat tussen de subsidiëringen van de perso-
neelskosten in de verschillende sectoren een grotere gelijkheid 
ontstaat. 

Overigens kon geen absolute voorrang aan structurele verbe-
teringen als bovenbedoeld worden gegeven. Gezien de werksi-
tuatie bij bepaalde werkvormen moest daar bewust wel eens 
gekozen worden voor uitbreiding van het werk en een beschei-
dener opstelling voor wat betreft de verbetering in de subsi-
diëring in de personeelskosten. 

De ondergetekende meent dat in volgende jaren de centrale 
aandacht, welke de Schets van Beleid voor 1973 en Keerpunt 
1972 aan het welzijnsbeleid toekennen, en die in de regerings-
verklaring nader is geadstrueerd, ook nog duidelijker tot uiting 
zal moeten komen. 

II. Culturele zaken 
§ 1. Algemeen 

a. Uitgangspunten 
Het beleid met betrekking tot de culturele voorzieningen in 

de brede zin van het woord zal er op gericht zijn, deze zoveel 
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mogelijk dienstbaar te maken aan de gehele samenleving. Dat 
betekent niet, dat ernaar gestreeld moet worden, iedereen aan 
alle culturele uitingen te doen deelhebben. Wel dat er een zo-
danig voorzieningenniveau moet zijn, dat iedereen in de gcle-
genhcid moet zijn om naar eigen aanleg en ontwikkeling deel 
te nemen aan het culturele leven. Het betekent ook, dat de 
vorming in en buiten het onderwijs erop gericht moet zijn, dat 
de jonge mens de gelegenheid krijgt zich overeenkomstig zijn 
eigen aanleg te ontwikkelen en zo een bewuste keuze kan 
maken uit het brede voorzieningenniveau, dat hem wordt ge-
boden; dat hij ook binnen zijn eigen milieu op de aard van die 
voorzieningen reële invloed kan uitoefenen en daartoe wordt 
gestimuleerd. De cultuur is van oudsher een der belangrijke 
factoren in de vormgeving van de samenleving. Het beleid van 
de ondergetekende zal erop gericht zijn, die functie zoveel mo-
gelijk tot haar recht te doen komen en daardoor het verande-
ringsproces in onze samenleving en het welzijn van het indi-
vidu ten goede te beïnvloeden. 

Overgeleverde waarden kunnen, wanneer zij op eigentijdse 
wijze worden gebruikt, aan die vormgeving een belangrijke 
bijdrage leveren. Zij zullen voortdurend op dat aspect moeten 
worden getoetst. Anderzijds zijn voor het noodzakelijke ver-
anderingsproces telkens weer vernieuwingen nodig. De waarde 
van bepaalde vernieuwingen zal niet altijd direct kunnen 
worden gemeten en risico's van mislukking zullen nooit geheel 
kunnen worden voorkomen. Het culturele beleid zal naar een 
evenwichtige verhouding tussen die elementen van traditie en 
vernieuwing moeten streven. 

Een steeds dringender knelpunt in het cultuurbeleid wordt 
gevormd door de financiële verhoudingen tussen het rijk en de 
provinciale en gemeentelijke overheden, verhoudingen die 
weliswaar historisch verklaarbaar zijn, maar die enerzijds een 
onvoldoende samenhang vertonen en anderzijds niet meer in 
overeenstemming zijn met de ontwikkelingen, welke zich in het 
culturele leven hebben voorgedaan en zich voortzetten. 

Zo vertonen bijvoorbeeld de subsidieverhoudingen tussen de 
verschillende overheden op het gebied van de museale zorg en 
van de verschillende zogenaamde kunstbedrijven allerlei ver-
schillen, welke door de aard en het doel van de subsidiëring 
nauwelijks of niet kunnen worden gemotiveerd. Voor bepaalde 
theatergroepen worden die verhoudingen geheel bepaald door 
het belang dat elke subsidiënt er aan hecht en uiteraard door 
zijn financiële mogelijkheden. Het vele en ingewikkelde 
overleg dat daardoor tussen subsidiënten onder elkaar en met 
gesubsidieerden nodig is kost onevenredig veel moeite en tijd 
en leidt dikwijls tot onbevredigende compromissen. Bovendien 
is het lot van gesubsidieerden vaak afhankelijk van de zwakste 
schakel in de keten van subsidiënten. Het ligt in de bedoeling 
van de ondergetekende zo spoedig als dat mogelijk is, de no-
dige studie te doen verrichten, hoe in een en ander verbetering 
kan worden gebracht. 

Het zal na lezing ook van de sectorsgewijze toelichting 
welke hierna volgt duidelijk zijn, dat voor de ontwikkeling van 
de uiteengezette beleidsvoornemens veel studie en overleg, dus 
ook de nodige tijd noodzakelijk zal zijn. Daarbij speelt het be-
roep, dat op de werkkracht van de in deze beleidssectoren 
werkzame ambtenaren moet worden gedaan, een belangrijke 
rol. 

b. Studie en onderzoek 
De herbezinning op doeleinden en middelen van het cultuur-

beleid levert veel aanknopingspunten voor studie en onderzoek 
op. De dialoog over het kunstbeleid biedt meer dan voorheen 
een gespre.kskader van waaruit probleemstellingen voor ge-
richte studies en onderzoekingen kunnen worden opgesteld. 

In nauwe samenwerking met de Commissie voor de Ontwik-
keling van Beleidsanalyse (COBA) is een begin gemaakt met 
een analytische doorlichting van het cultuurbeleid. Deze werk-
zaamheden die aansluiten bij nieuwe internationale ontwikke-
lingen op het gebied van de beleidsvorming en planning 
hebben ten doel inzicht te verschaffen in de systematische sa-
menhang maar ook in de afbakening van de verschillende 

doeleinden en instrumenten voor beleid. Met behulp van deze 
methodiek worden de specifieke taken van de overheid ten 
aanzien van kunst en cultuur beter bespreekbaar in het geheel 
van overheidsbemoeiingen, terwijl tevens het bepalen van pri-
oriteiten voor beleid inzichtelijker kan worden gemaakt. 

§ 2. Kunsten 

a. Algemeen 
Bij zijn komst op het departement heeft de ondergetekende 

de discussienota kunstbeleid aangetroffen, welke zijn ambts-
voorganger eind 1972 heeft uitgebracht. Het zal duidelijk 
zijn dat ondergetekende gezien de veelheid van problemen 
welke zijn onmiddellijke aandacht vragen en gezien de uitge-
breidheid en de veelzijdigheid van de in de nota behan-
delde materie, zich nog geen afgewogen oordeel daarover 
heeft kunnen vormen. Wel heeft hij inmiddels kunnen vast-
stellen dat het uitbrengen van een discussienota kunstbeleid de 
beginfase markeert voor een dialoog op uitgebreide schaal 
over doeleinden en middelen voor kunstbeleid. Hij ziet dan 
ook in deze nota een goede basis voor een discussie met zoveel 
mogelijk betrokkenen over de uitgangspunten voor het in de 
komende jaren en ook op langere termijn te voeren beleid. Hij 
vertrouwt dat de discussie in het begin van het thans voor ons 
liggende parlementaire jaar zal kunnen aanvangen en aan het 
einde daarvan zal kunnen worden afgerond met een parlemen-
tair debat. 

Dat de meningen over de uitgangspunten van het toekom-
stige kunstbeleid nog niet zijn uitgekristalliseerd neemt uiter-
aard niet de noodzaak weg het beleid op korte termijn verder 
te ontwikkelen. Deze noodzaak wordt versterkt door de veran-
deringsprocessen, welke zich in onze samenleving en binnen 
het kunstleven voltrekken. Uitgangspunten voor deze ontwik-
keling zullen ook hier de ideeën zijn, welke in het algemene 
deel van deze memorie zijn uiteengezet. 

Er is thans binnen het departement in overleg met de Raad 
voor de Kunst, met het kunstleven en met de provinciale en 
gemeentelijke overheden een gedachtenvorming gaande over een 
meer bevredigende subsidiëringssystematiek voor het orkesten-
en voor het toneelbestel alsmede over het muziekschoolwezen. 
In overleg met ministerie van Sociale Zaken wordt gezocht 
naar een cultuurpolitiek alternatief voor de Beeldende Kunste-
naars Regeling. De ondergetekende zal hierop in de volgende 
paragrafen terugkomen. Het streven is erop gericht om in 
nauw overleg en discussie met zoveel mogelijk betrokkenen, 
mede afhankelijk van het resultaat van de bespreking over de 
discussienota, voor genoemde beleidssectoren te komen tot 
deelnota's, die het karakter zullen moeten hebben van beleids-
nota's. De vele daarvoor nodige studies en gesprekken, welke 
moeten plaatsvinden naast de dagelijkse werkzaamheden, zul-
len echter nog geruime tijd vergen zodat thans niet kan worden 
gezegd op welke termijn die deelnota's gereed zullen komen. 

Een belangrijk vraagstuk in de kunstensector is dat van de 
mogelijkheid van een wettelijke regeling voor het subsidiebe-
leid, waardoor enerzijds een redelijke rechtszekerheid voor de 
betrokkenen zou kunnen worden bereikt, waarin anderzijds 
voldoende mogelijkheden zitten voor aanpassing aan zich 
wijzigende omstandigheden. Een en ander zal niet mogelijk 
zijn zonder een meerjarenplanning voor de kunstensector. Het 
zal ook moeten worden bezien binnen het kader van de ge-
dachtenvorming over de wetgeving voor het gehele 
welzijnsterrein. Ook hier gaat het om een uitermate ingewik-
kelde problematiek, welke veel studie, overleg en tijd zal ver-
gen. 

Bij een gedetailleerd vastleggen van de bestemmingen der 
verschillende begrotingsposten blijkt het vaak moeilijk ade-
quaat op nieuwe ontwikkelingen te reageren. Mede daarom 
zijn een aantal artikelen van de begroting gecombineerd. Bo-
vendien is onder artikel 53 rekening gehouden met een extra 
bedrag om nieuwe structurele voorzieningen te bevorderen. 



8 

Twee afdelingen van de Raad voor de Kunst (namelijk die 
voor Beeldende Kunst en Bouwkunst en die voor Film) 
hebben geadviseerd tot afschaffing van de staatsprijzen op hun 
terrein, omdat zij van oordeel zijn dat die niet meer in de hui-
dige tijd passen. Andere afdelingen hebben zich uitgesproken 
voor handhaving van de staatsprijzen op hun terrein (Let-
teren) of zich nog geen definitief oordeel gevormd over de 
wenselijkheid van al of niet handhaven van staatsprijzen. 

De ondergetekende heeft in een en ander aanleiding ge-
vonden, de toekenning van de staatsprijzen voor beeldende 
kunst en bouwkunst en voor filmkunst achterwege te laten. 
Aan de Raad voor de Kunst is verzocht een advies over de 
staatsprijzen in hun algemeenheid uit te brengen. 

b. Studie en onderzoek 

Naast de gerichte gegevensverzameling en evaluatie in het 
kader van beleidsontwikkeling, waarover in § 1 onder b. is 
gesproken, dienen studie en onderzoek als verkenningen om 
beleidsdoeleinden en inzichten te toetsen aan nieuwe ontwikke-
lingen in de samenleving. Van belang hierbij is het onderzoek 
naar het functioneren van de beeldende kunst, dat reeds in een 
voorgaand begrotingsjaar bij de dr. E. Boekmanstichting op 
gang werd gebracht. Een deel van het onderzoek houdt zich 
bezig met de veranderende beroepssituatie van beeldende kun-
stenaars. Bij de totstandkoming van het onderzoek was een be-
langrijke overweging het besef dat het beleid zelf een meebe-
wegende en tegelijkertijd meebepalende factor in de wereld 
van de beeldende kunst vormt. Om die reden wordt het beel-
dende kunstbeleid en de totstandkoming ervan bij het beel-
dende kunstonderzoek betrokken. Verheugend is wel dat niet 
slechts overheid en wetenschapssector, maar vooral beeldende 
kunstenaars zelf zich aktief inzetten bij de totstandkoming en 
begeleiding van het onderzoek. 

Als afsluiting van een onderzoeksopdracht verschijnt in het 
najaar van 1973 bij de Boekmanstichting een eerste rapport 
naar aanleiding van een inventarisatie van overheidsgelden 
(rijk, provincie en grote gemeenten), die worden bestemd 
voor beeldende kunst. 

Voorts is uit het oogpunt van beleidsoriëntering vermel-
denswaard een vooronderzoek naar het rendement van Kunst-
manifestaties (in Zuid-Holland zuid) waarbij - door bewust 
ingrijpen - de aanbodsomstandigheden worden gewijzigd. 

c. Raad voor de Kunst 

Bij de aanvaarding van zijn ambt heeft de ondergetekende 
ook de beide rapporten aangetroffen van de commissie tot her-
ziening van de wet op de Raad voor de Kunst, de zgn. com-
missie-Koopmans. De daarin neergelegde gedachten stemmen 
in aanzienlijke mate overeen met de grondslagen voor een 
welzijnsbeleid, zoals die in het algemene deel van deze toelich-
ting zijn weergegeven. De ondergetekende vertrouwt, dat in 
het a.s. parlementaire jaar een wetsontwerp bij het parlement 
kan worden ingediend. 

d. Scheppende kunst en experimenten 

De ondergetekende acht de zorg voor de scheppende kunst 
van wezenlijke betekenis omdat juist de creatieve kunstenaar 
vanuit zijn eigen discipline impulsen kan geven voor de nood-
zakclijke vernieuwingen in onze samenleving, voor de bewust-
wording van de mens over zijn situatie. De relatie kunstenaar-
samenleving moet er een zijn van een vruchtbare wisselwer-
king, die echter door allerlei omstandigheden onvoldoende tot 
haar recht komt. 

Voor de wijze waarop daarin verandering kan komen 
moeten meer experimentele situaties worden mogelijk ge-
maakt. Die kunnen rechtstreeks gericht zijn op de verhouding 
tot de samenleving; zij kunnen echter bijvoorbeeld ook op een 
zuiver artistieke ontwikkeling zijn gericht, welke dan weer uit-
eindelijk aan die van de samenleving ten goede kan komen. 

Zowel in als buiten het parlement is in het verleden herhaal-
dclijk betoogd dat de bedragen, welke worden uitgetrokken 
voor de scheppende kunsten en de experimenten in wanverhou-
ding staan tot die voor de zogenaamde kunstbedrijven. Die 
verhouding wordt in zeer aanzienlijke mate beïnvloed door 
de grote, onontkoombare verhogingen i.v.m. de telkenjare te-
rugkerende loonmaatregelen voor de vele werknemers, die 
bij de kunstinstellingen in dienst zijn. Bovendien moet men 
niet vergeten dat ook binnen de kunstbedrijven en andere 
kunstinstellingen veel mogelijkheden zijn tot vernieuwing van 
het kunstleven en tot voortgaande ontwikkeling van de schep-
pende kunsten. Die mogelijkheden worden wellicht onvol-
doendc benut. 

Het beleid van de ondergetekende zal daarom mede gericht 
zijn op een vernieuwing en uitbreiding van de werkzaamheden 
van de scheppende kunstenaar binnen de kunstbedrijven. 

Inmiddels wordt de studie over de evaluatie van experi-
menten voortgezet. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de 
criteria, welke bij de beoordeling van nieuwe aanvragen 
worden aangelegd, aan de toetsing van de directe resultaten en 
aan hun betekenis voor de toekomst. 

e. Muziek, opera eu ballet 
De studies over het orkestenbestel, de kamermuziek en een 

eventuele herstructurering van de gehele muziekpraktijk, waar-
over in de vorige memorie van toelichting mededelingen zijn 
verstrekt, konden nog niet worden afgesloten. Wel is intussen 
overleg geopend met de mede-subsidiënten. Dit overleg heeft 
ertoe geleid, dat het subsidiëntenoverleg een discussiestuk 
heeft doen opstellen, waarin de algemene uitgangspunten, 
welke in de vorige memorie van toelichting werden aangeduid, 
verder zijn uitgewerkt. Dit discussiestuk dient in de eerste 
plaats te worden gezien als een onderzoek naar de mo-
gelijkheden, die een andere beleidshouding tegenover de mu-
ziekvoorzieningen in Nederland zou bieden. De voorstellen, 
die ter discussie worden gesteld, houden enerzijds sterk reke-
ning met de bestaande en gegroeide situatie, maar trachten an-
derzijds ook de beleidsinstrumenten te schetsen waarmede een 
toekomstig beleid ten aanzien van de orkesten hand en voet 
zou kunnen krijgen. De gedachte heeft hierbij voorgezeten, dat 
een totale breuk met het verleden mogelijk noch gewenst is, 
maar dat toch allerwege de wens bestaat te beschikken over 
een stuurmechanisme dat, rekening houdende met de belangen 
van alle betrokkenen, waaronder uiteraard het publiek, ook 
veranderende culturele doelstellingen op doelmatige wijze kan 
effectueren. Het discussiestuk is een proeve voor een eerste 
aanzet tot een ander systeem, dat uit een bestaande en door 
velen als onbevredigend beschouwde situatie wil komen. De 
hoekstenen zijn taakverbreding, dienstensysteem en samenwer-
king. De voorstellen hebben de bedoeling een grotere vrijheid 
te scheppen voor het functioneren van de orkestmusicus. Zij 
geven in principe tevens de mogelijkheid tot het beheersen van 
het totaal van het muzikale aanbod, tot een grotere flexibiliteit 
daarvan, tot het stimuleren van gewenste ontwikkelingen en tot 
betere besteding van de beschikbare middelen. Dit alles strekt 
er mede toe aan bestaande en potentiële behoeften van tradi-
tionele en nieuwe publieksgroeperingen beter te kunnen vol-
doen. 

Alle consequenties van de voorstellen kunnen nog niet 
worden overzien. Er zal dan ook nog verdere bestudering 
moeten plaatsvinden. 

Het subsidiëntenoverleg heeft in verband hiermede een 
werkgroep ingesteld, die gegevens zal verzamelen over het hui-
dige orkestenbestel en de daarin werkzame musici. Zij zal deze 
gegevens op zodanige wijze ordenen, dat de uitgangspunten 
van de discussienota kunstbeleid daaraan kunnen worden ge-
toetst. Het subsidiëntenoverleg wil het discussiestuk zien als 
een startpunt voor verdere bespreking in wijdere kring. Het is 
inmiddels toegezonden aan de Raad voor de Kunst en aan de 
belanghebbende organisaties. Verondersteld mag worden, dat 
het in bredere kring bekendheid geniet. 

Ten tijde van de samenstelling van deze memorie was het 
overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Fi-
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nanciën en met de burgemeester en wethouders van Am-
sterdam over de subsidieverhouding met betrekking tot het 
Concertgebouworkest in gang maar nog niet afgesloten. 

De ondergetekende is zich er van bewust, dat een aantal ka-
mermuziekensembles in acute moeilijkheden dreigt te geraken 
nu het niet mogelijk is op relatief korte termijn een herstructu-
rering van de algehele muziekpraktijk tot stand te brengen. 
Opdat aan de ergste noden tegemoet gekomen kan worden, 
stelt de ondergetekende voor het voor 1973 uitgetrokken be-
drag voor steun aan kamermuziekensembles voor 1974 in ver-
houding niet onaanzienlijk te verhogen. 

De financiële omstandigheden laten ook nu nog niet toe 
een aanvang te maken met de stimulering van de jazzmuziek 
op basis van de plannen, die de Stichting Jazz in Nederland 
en de Bond van Improviserende Musici daartoe hebben ont-
wikkeld. Wel heeft de ondergetekende bij het ramen van 
het betreffende begrotingsartikel rekening gehouden met een 
verhoging van de financiële mogelijkheden van de jazz. Hij 
zal zich nader beraden, hoe deze het beste kunnen worden 
aangewend. 

De door het Nederlands Impresariaat gestimuleerde „Kof-
fieconcerten" oogsten veel succes en genieten grote belang-
stelling. Zij bieden aan vele, dikwijls jonge veelbelovende 
kunstenaars mogelijkheden tot optreden in het publiek en 
blijken aan een behoefte te voldoen. Ook voor het overige 
richt deze instelling zich op uitbreiding en verbreding van het 
muzikale aanbod. De ondergetekende stelt zich voor de daar-
toe nodige middelen naar de mate van de mogelijkheden te 
verschaffen. 

De sterk gestegen kosten zijn oorzaak, dat degenen, die 
bijzondere manifestaties en projecten op het gebied van de 
muziek, de muziekdramatische kunst en de danskunst - veel-
al van eigentijds karakter en gericht op niet-traditionele pu-
blieksgroepen - organiseren, zich in toenemende mate bepcr-
kingen dienen op te leggen. Dit geldt ook voor het Holland 
Festival. Mede omdat veelal wordt beoogd nieuwe publieks-
groeperingen aan te trekken zonder het bestaande publiek te 
kort te doen, stelt de ondergetekende voor aanzienlijk meer 
dan in 1973 voor deze doeleinden uit te trekken. 

De opbouw van De Nederlandse Operastichting verloopt 
zoveel mogelijk volgens de plannen. De publieke belangstel-
ling is zeer bevredigend en het artistieke niveau vindt aller-
wege waardering. Ook in het seizoen 1974/1975 zal het aan-
tal voorstellingen toenemen en het repertoire in een zo groot 
mogelijke schakering verder worden uitgebreid. Ten aanzien 
van de bouw van een nieuw muziektheater zijn sinds de vo-
rige memorie van de toelichting geen nieuwe gezichtspunten 
ontstaan. De leiding van de Opera heeft tot nu toe weten te 
voorkomen, dat de beperkingen, die het probleem van de 
huisvesting opleggen, de ontwikkeling van het instituut al te 
zeer schaden. 

De huisvestingskwestie dient niettemin de volle aandacht 
te blijven behouden. De ondergetekende zal ten deze attent 
zijn en blijven. 

Wil de Hoofdstadoperette op sociaal verantwoorde wijze 
kunnen worden geëxploiteerd, dan zal - desnoods in fasen -
moeten worden toegewerkt naar een jaarcontract voor de ge-
engageerden en zijn ook verdere verbeteringen noodzakelijk. 

Ook de middelen voor het Internationaal Folkloristisch 
Danstheater zullen moeten worden verhoogd opdat dit ge-
zelschap zijn bestaan op een meer verantwoorde wijze kan 
voortzetten. De ondergetekende hecht veel waarde aan de 
aanwezigheid van deze beide gezelschappen, die ieder voor 
zich de belangstelling genieten van een publiek, dat in het al-
gemeen gesproken van een andere samenstelling is dan het 
publiek, dat de voorstellingen van de beide in ons land werk-
zame operagezelschappen c.q. de drie balletgroepcn bezoekt. 
Hij stelt voor deze twee gezelschappen dan ook een naar ver-
houding aanzienlijke verhoging voor. 

f. Toneel en mime 
In het kader van de algemene uitgangspunten van het be-

lcid kan het toneel belangrijke bijdragen leveren aan de pro-

ecssen van verandering en bewustwording. Het verkeert ech-
tcr duidelijk in een overgangsfase, waarbij wordt gezocht 
naar een evenwicht tussen het op eigentijdse wijze hand-
haven van oude waarden en het streven naar nieuwe vormen. 
Het is daardoor begrijpelijk, dat het toneel in zijn geheel, on-
danks pogingen van verschillende aard, nog niet is geslaagd 
in het in aanzienlijke mate winnen van nieuwe publieksgroe-
pen en dat oudere publieksgroepen moeite hebben de ont-
wikkelingen bij te houden. Toch zijn er hoopgevende ver-
schijnselen, waarbij onder andere te denken valt aan bepaal-
de succesrijke stukken bij de grote gezelschappen en aan en-
kele kleinere groeperingen welke min of meer buiten de 
eigenlijke schouwburgen opereren. 

Na de opheffing van het Amsterdams Toneel en het Rot-
terdams Toneel is in Amsterdam en Rotterdam door het 
initiatief van de respectieve gemeentebesturen een nieuwe 
constellatie tot stand gekomen van meer, maar kleinere 
ensembles met elk een speciale taak. Voor een duidelijk 
en consequent subsidiebeleid schiep dit, vooral in zijn over-
gang, niet geringe moeilijkheden. Deze konden weliswaar 
in het kader van een interimregeling voorlopig worden op-
gelost, maar te zamen met problemen van uiteenlopende 
aard, die elders in het land ontstonden, met name bij de ge-
zelschappen Globe en Proloog, maakten zij het vraagstuk van 
de toneelsubsidiëring nog moeilijker. Aan verlenging van de 
interimperiode, en wel voor het seizoen 1974-1975, viel dien-
tengevolge niet te ontkomen. Inmiddels wordt echter op 
ambtelijk niveau en elders intensief gewerkt aan een nieuwe 
conceptie voor de toneelsubsidiëring, die er op is gericht, zo-
wel continuïteit als beweeglijkheid en permanente aanpas-
singsmogelijkheden tot hun recht te doen komen. De hieruit 
voortvloeiende suggesties en plannen zullen na raadpleging 
van vertegenwoordigers van de toneelwereld, naar gehoopt 
mag worden, tot een bevredigender regeling kunnen leiden. 
Een belangrijk aspect bij dit perspectief vormt de taakver-
deling en samenwerking met de plaatselijke overheden. Met 
name geldt dit ook voor de kleinere soms uit experimenteer-
opdrachten ontstane, bijzondere groeperingen. In meer alge-
mene zin betreft het de wensen van centralisatie enerzijds, 
en - te denken valt aan Amsterdam en Rotterdam - aan de-
ccntralisatie anderzijds. Een afzonderlijk en actueel vraag-
stuk vormt de functie van het vormingstoneel voor kinderen 
en jongeren, zowel in pedagogische, artistieke als financiële 
zin. Ook hier doet zich de vraag voor van de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden van de centrale en plaatse-
lijke overheden. Deze vraag klemt te meer, waar het bestaan 
van de meeste gezelschappen afhankelijk is van de medewer-
king van alle betrokken overheden. Zo zou verschil van in-
zicht tussen die overheden tot onvoorziene gevolgen kunnen 
leiden. Bij het ontwerpen van een nieuwe subsidiëringssyste-
matiek zal ook met dit aspect ernstig rekening moeten wor-
den gehouden. 

Meer aandacht zal moeten worden besteed aan ad-hoc-
produkties, aan de kleinkunst en aan aanverwante kunsten. 

Het Nederlandstalige toneel heeft bewezen in het benade-
ren van nieuwe publieksgroepen een belangrijke rol te kun-
nen spelen en zal daarom in zijn ontwikkeling moeten worden 
gesteund. Dit betekent dat het schrijven en ten uitvoer bren-
gen van nieuw Nederlandstalig toneel - het organiseren van 
proefvoorstellingen daarbij inbegrepen - ook financieel ver-
der zal moeten worden gestimuleerd. Belangrijk is ook het 
onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden in dezen 
met de televisie en radio. 

Het in de Raad voor de Kunst opnieuw aangevatte over-
leg over een effectieve regeling hiervoor met de toneelgezel-
schappen zou door het weloverwogen benutten van de extra 
dimensie in de massa-media tot een wezenlijke bijdrage aan 
de verdere ontplooiing van de toneelcultuur in Nederland 
kunnen leiden. 

Bij de mime is van een zekere ontplooiing sprake - het dit 
jaar voor de tweede maal gehouden Internationaal Mimefcs-
tival te Amsterdam gaf daar blijk van - , doch zij wordt ge-
kenmerkt door een vooralsnog sterk plaatselijk functioneren, 
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met name te Amsterdam, en door artistieke ontwikkelings-
tendenzen die slechts een zeer geleidelijke publiekswerving 
van de mime als afzonderlijke kunstmanifestatie mogelijk ma-
kcn. Dit leidt tot het zorgvuldig overwegen in hoeverre uit-
breiding van het aantal gesubsidieerde mimegroepen zinvol is. 

Het is echter noodzakelijk die groepen op zodanige voet te 
subsidiëren dat zij zich intern en naar het publiek optimaal 
kunnen ontplooiien. Parallel aan de ter zake bij het onderdeel 
Toneel vermelde problematiek zal daarbij ook de taakverde-
ling met, en de financiële medeverantwoordelijkheid van de 
plaatselijke overheden duidelijker gestalte moeten krijgen. 

Naast deze meer continue subsidiëring is ter wille van een 
dere ontwikkeling van de mimekunst een begin gemaakt met 
de subsidiëring van projecten. Eén en ander leidde voor het 
seizoen 1973-1974 tot een uitbreiding van de subsidiëring 
van de mime. Er wordt naar gestreefd voor het daaropvol-
gende seizoen tot een meer algemene herziening van de mime-
subsidiëring en van de daarmee samenhangende organisatie-
structuur te komen. 

De Raad voor de Kunst heeft over die organisatiestruc-
tuur onlangs een uitgebreid advies uitgebracht, dat thans ten 
departemente onderwerp van studie uitmaakt. 

g. Letteren 
De in de vorige memorie van toelichting aangekondigde 

regeling voor uitleenvergoeding aan schrijvers is inmiddels, 
werkelijkheid geworden; voor de eerste periode vonden de 
uitkeringen, van voorlopig nog bescheiden aard, reeds plaats. 

Hetzelfde geldt voor de honorering van literaire vertalers 
welke dit jaar werd ingevoerd. Er wordt naar gestreefd, mede 
als gevolg hiervan, het budget waarover het Fonds voor de 
Letteren kan beschikken beduidend te verhogen. Dit is nodig 
om de uitkeringen aan de schrijvers in reëel effect tenminste 
niet achteruit te doen gaan en om met name de uitleenver-
goeding geleidelijk meer betekenis voor de betrokken schrij-
vers te doen krijgen. Overwogen moet worden meer steun te 
verlenen ten behoeve van literaire boekuitgaven. Mede door 
fusies in de uitgeverswereld zijn de mogelijkheden om bel-
lettrie tegen voor een ruim publiek aanvaardbare prijzen op 
de markt te brengen, geleidelijk verminderd. Voor poëzie 
was dit reeds langer het geval; met name zal daarom aan-
dacht nodig blijven voor steun aan literaire tijdschriften. Van 
oudsher immers zijn deze tijdschriften een onmisbare moge-
lijkheid geweest voor letterkundige debuten, voor literaire 
kritiek en voor het tot hun recht laten komen van de verschil-
lende stromingen in de literatuur als neerslag van het actuele 
maatschappelijk en geestelijk leven en daardoor ook als belang-
rijke impulsen tot vernieuwing. 

Het in de vorige memorie van toelichting vermelde rapport 
over de sociale positie van de auteur heeft, samen met het 
hierover in de discussienota kunstbeleid aan de orde gestelde, 
een discussie op gang gebracht. Hieruit zijn nog geen con-
crete laat staan gemeenschappelijke conclusies getrokken, 
maar wel is duidelijk dat de gedachtenwisseling en menings-
vorming daardoor een verdieping heeft ondergaan, die het 
vraagstuk heeft verbreed tot dat van de verhouding tussen 
de eigentijdse literatuur en het publiek. Met het oog op de al-
gemene uitgangspunten van het beleid acht de ondergeteken-
de deze ontwikkeling van groot belang, en hij wil die dan ook 
naar vermogen bevorderen. De gedachtenvorming in deze 
richting zal zich echter eerst verder moeten voortzetten, 
voordat in een volgend stadium daaruit consequenties voor 
het overheidsbeleid in dezen getrokken kunnen worden. 

h. Beeldende kunst en bouwkunst 
In het jaar 1973 werd de nieuwe procedure ten aanzien 

van aankopen van beeldende kunst (zie memorie van toelich-
ting op de begroting 1972) voor het eerst volledig uitge-
voerd. Een twintigtal tentoonstellingscollecties kwam tot 
stand, die door een centrale tcntoonstellingsdienst (de Nc-
derlandse Kunststichting) en met medewerking van provin-
ciale en locale overheden in vele plaatsen in Nederland een 
afzetgebied vonden. Voor zover de resultaten daarvan thans 

zijn te overzien, is in verheugende mate voldaan aan de opzet 
van dit plan. De beoogde confrontatie van publiek en beel-
dende kunst vindt in dit verband in overwegende mate 
plaats in gebieden buiten de directe werkingssfeer van de 
musea van moderne kunst. Gestreefd wordt naar het ontwik-
kelen van variabele presentatievormen opdat de confrontatie 
ook op een minder nadrukkelijke wijze dan in een expositie 
tot stand kan komen en zoveel mogelijk publieksgroepen 
daarbij betrokken worden. 

Mede door de onzekere politieke toestand in het afgelopen 
jaar is het nog niet mogelijk geweest de gedachtenvorming 
over eventuele alternatieve mogelijkheden voor de Beeldende 
Kunstenaarsregeling af te ronden. Ook de Raad voor de Kunst, 
die deze materie in studie heeft, heeft daarover nog geen 
advies kunnen uitbrengen. Niettemin is de meningsvorming ten 
departemente en in de Raad voor de Kunst verder uitgekris-
talliseerd. De verwachting is, dat in overleg met het ministerie 
van Sociale Zaken in het najaar van 1973 gedachten over een 
meer fundamenteel beleid ten aanzien van de beeldende kunst 
zullen kunnen worden geformuleerd. Gedachten welke een 
overleg met de kunstenaarswereld en met de gemeentebesturen 
mogelijk maken. De ondergetekende betwijfelt echter of het 
mogelijk zal zijn voor het einde van dit jaar zulk een alter-
natief systeem van beleidsmaatregelen in een uitgewerkte vorm 
gereed te hebben, zoals zijn voorganger gehoopt had blijkens 
diens uitspraken in een vergadering met de vaste commissie 
voor CRM van de Tweede Kamer in december 1971. Hij wil 
er bovendien op wijzen, dat, ook nadat zulk een systeem zal 
zijn ontworpen, de gecompliceerdheid van de materie er toe 
leidt, dat invoering ineens en op korte termijn niet mogelijk 
zal zijn en dat derhalve rekening zal moeten worden gehou-
den met een overgangsfase. 

Inmiddels is de laatste jaren getracht door een aantal maat-
regelen de mogelijkheden voor beeldende kunst en beelden-
de kunstenaars te vergroten. Bij eerdere gelegenheden is 
reeds gewezen op het tot stand brengen van een Materiaal-
fonds voor Beeldende Kunst, dat in een wezenlijke behoefte 
voorziet, en van een verbeterd tarievenstelsel voor bruik-
leenvergoedingen bij tentoonstellingen. 

In het afgelopen begrotingsjaar kwam met medewerking 
van het departement van de ondergetekende de Federatie 
Kunstuitleen tot stand, waarbij thans zeven plaatselijke en 
regionale uitleenbureaus zijn aangesloten. Hiermee werd het 
samenwerkingsverband waarover in de memorie van toelich-
ting voor 1973 werd gesproken, tot stand gebracht. Het is de 
bedoeling hieraan - zo mogelijk - in volgende jaren uitbrei-
ding te geven, te meer daar bij verschillende plaatselijke en 
provinciale overheden de bereidheid bestaat in de exploitatie-
kosten van de bureaus bij te dragen. 

Voorts kwamen in het afgelopen jaar twee werk- en expe-
rimenteercentra voor kunstenaars tot stand, een voor de ke-
ramische kunst en een voor het werken met kunststoffen. 

Te verwachten valt, dat zij hun werkzaamheden zullen uit-
breiden en dat er meer initiatieven van deze aard, welke de 
ontwikkeling van de beeldende kunst stimuleren, zullen 
komen. 

In en buiten het parlement is herhaaldelijk aangedrongen op 
het opnemen van een aparte begrotingspost voor de fotografie. 
De ondergetekende deelt echter in dit opzicht het standpunt 
van zijn voorganger. Fotografie is een der vormen van beel-
dende kunst en voldoening aan dat verlangen zou tot conse-
quentie hebben dat er aparte posten voor schilderskunst, 
beeldhouwkunst enz. zouden moeten komen. Dit is minder 
wenselijk omdat in de laatste jaren die verschillende vormen 
van beeldende kunst in elkaar overgaan. Een en ander bete-
kent niet dat de fotografie binnen het totaal van de beeldende 
kunsten onvoldoende tot haar recht komt. Door opdrachten, 
aankopen, stipendia enz. wordt de nodige aandacht aan de fo-
tografie gegeven en de verhoging van de begrotingspost voor 
aankopen en opdrachten op het gebied van de beeldende kunst 
is mede bestemd voor de bevordering van de fotografie. 

De activiteiten op het gebied van beeldende kunst in relatie 
tot architectuur en stedebouw zijn de afgelopen jaren voorna-
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meiijk gericht geweest op het initiëren van situaties waarbij de 
beeldende kunstenaar in een vroeg stadium bij de planning van 
de bouw en bij de bouw zelf werd ingeschakeld. De resultaten 
ervan zijn zodanig dat zij in een aantal gevallen exemplarisch 
kunnen worden genoemd. 

Dit is o.a. het geval in Zoetermeer, waar bij het ontwerp 
van drie stadswijken vorig jaar vijf beeldende kunstenaars in 
projectteams werden opgenomen. Hierop is ook van andere 
gemeenten respons gekomen. De ondergetekende hoopt in de 
komende jaren aan deze activiteiten uitbreiding te geven daar 
door deze wijze van beroepsuitoefening kunstenaars een reële 
bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de woonomge-
ving. 

i. Film 
De avondvullende Nederlandse film, die in de laatste jaren 

bij het publiek een gunstig onthaal vindt, heeft de opleving 
ook in 1972, zij het wat minder krachtig, weten te conti-
nueren. De cijfers geven te zien, dat het aandeel van de 
Nederlandse hoofdfilms, dat in 1971 met 16,4 pet. van 
de totale bioscoopomzet tot een ongekend hoogtepunt steeg, in 
1972 weliswaar zakte tot 9,2 pet., maar toch zeer aanzienlijk 
is gebleven. Bij de meest succesvolle twintig films van het jaar 
1972 bevonden zich vier Nederlandse films, waarvan er drie 
(„De inbreker", „Wat zien ik!" en „Daniël") met behulp van 
het Produktiefonds tot stand zijn gekomen. 

Het filmmedium weet als direct aansprekend communicatie-
middel nog steeds een miljoenenpubliek te bereiken. Dat geldt 
allereerst voor de avondvullende maar eveneens voor de korte 
films. In dit perspectief is de Nederlandse film dan ook van 
groot belang, omdat zij de Nederlandse toeschouwer in bios-
cooptheaters in en buiten het normale circuit en via de tele-
visie confronteert met zijn eigen levenswijze, zijn eigen samen-
leving, met de problemen maar ook met de positieve zijden 
daarvan. 

De situatie waarin de Nederlandse film zich op dit moment 
bevindt, verdient nauwlettende aandacht opdat de Iangzamer-
hand op gang gekomen continuïteit kan worden gehandhaafd. 
Daarbij is de steun van de overheid van groot gewicht, vooral 
ook omdat in Nederland - evenals in vele andere landen - de 
produktie van films niet als zodanig winstgevend kan worden 
beschouwd dat de particuliere investeerder daarop zijn volle 
aandacht zal richten. 

Continuering van het beleid ten aanzien van financiële steun 
aan de produktie van avondvullende en korte films vraagt juist 
nu om een verhoging van subsidies ten einde de sterk gestegen 
technische kosten, welke het produceren van films nu eenmaal 
met zich brengt, te kunnen compenseren. Met andere woorden: 
de verhoging zal niet in eerste instantie tot de produktie van 
een groter aantal films leiden. Om de urgentie van een en 
ander te beklemtonen dient in herinnering te worden geroepen 
dat het begrotingsartikel voor de kunstzinnige en culturele 
film in 1972 bij amendement in de Tweede Kamer aanzienlijk 
is verlaagd. In 1973 is de post weliswaar tot het oorspronkelijk 
voor 1972 geraamde bedrag opgetrokken, maar dit was lang 
niet voldoende om de kostenstijgingen bij te houden. De over-
heidssteun aan de produktie van avondvullende films in de 
jaren 1971, 1972 en 1973 is gelijk gebleven. Als gevolg van de 
kostenstijgingen is dus bij de beide posten in feite van een 
aanzienlijke achteruitgang sprake geweest. 

Bij de financiële steun welke dit ministerie verleent aan de 
filmproduktie in Nederland zijn verschillende uitgangspunten 
te onderscheiden. Het gaat vooreerst om de vervaardiging van 
films van goede kwaliteit, hetgeen alleen dan mogelijk is als 
een adequaat produktieapparaat ten dienste staat. Bovendien 
wordt door middel van subsidies aan creatieve talenten de ge-
legenheid geboden zich te ontwikkelen en verder te ontplooien. 
Dit geldt in het bijzonder ook voor de korte film, waarmee im-
mers de filmer gelegenheid krijgt zijn mogelijkheden voor een 
avondvullende speelfilm te testen en zijn talent daarvoor te 
ontwikkelen. Een en ander dient mede te worden gezien in het 
licht van de explosieve ontwikkeling welke de audio-visuele 
media in deze tijd doormaken. Daarbij zijn handhaven van 

kwaliteit, beschikken over een goed apparaat en ontwikkelen 
van eynematografisch talent uiterst noodzakelijk. Om al deze 
redenen acht de ondergetekende een aanzienlijke verhoging 
van de voor filmbevordering beschikbare middelen nood-
zakelijk. 

j . Kunstzinnige vorming en kunstonderwijs 
Gezien de algemene uitgangspunten van het welzijnsbeleid 

zoals die hiervoor zijn uiteengezet, zal het duidelijk zijn, dat de 
ondergetekende de kunstzinnige vorming van essentiële bete-
kenis acht in het totale vormingsbeleid, dat beoogt in het 
bijzonder de jonge mens te helpen bij zijn ontwikkeling tot 
burger, die in staat is, zijn leven in en buiten zijn werk zo in te 
richten, als met zijn aanleg en verlangens overeenkomt. De 
vele mogelijkheden, die de kunst in al haar facetten biedt voor 
verrijking en verdieping van het mens-zijn, voor het zich be-
wust worden van zijn plaats in de samenleving, maken het 
noodzakelijk, hem in staat te stellen, gemotiveerde keuzen te 
maken. 

Het gaat daarbij enerzijds om het actief meebeleven van 
datgene, wat de kunst in al haar vormen in het verleden heeft 
voortgebracht en in het heden voortbrengt en dit op eigen 
wijze in zijn menselijke ontwikkeling te verwerken. Ander-
zijds leidt het zich uitdrukken in enige kunstvorm, het al of 
niet samen met anderen beoefenen van kunst, het gebruiken 
van zijn creatieve mogelijkheden tot een zinvolle vervulling 
van het mens-zijn. 

Daarbij wint het inzicht steeds meer veld dat het geenszins 
alleen gaat om het kunstbegrip in de traditionele zin, maar 
vooral om datgene wat aan de eigen aard en de eigen situatie 
van ieder beantwoordt. 

Het streven zal er daarbij vooral op gericht moeten zijn, dat 
ook aan de jonge mens uit die milieus, waar de kunst in de tra-
ditionele betekenis min of meer geheel aan voorbijging en ook 
thans vaak nog geen rol van betekenis speelt, de kansen 
worden gegeven om op enigerlei wijze de mogelijkheden van 
de kunst in zijn leven te betrekken. 

Met het oog op hetgeen hiervoor is betoogd is het onderwijs 
aan de muziekscholen van bijzondere betekenis. Dit wordt 
geïllustreerd door het feit, dat het totaal aantal leerlingen in de 
laatste tien jaar ongeveer is vervijfvoudigd. In 1972 kon het op 
omstreeks 230 000 worden geschat. Dit aantal zou aanzienlijk 
hoger zijn, wanneer niet pl.m. 70 pet. van de muziekscholen 
bij gebrek aan voldoende financiële middelen beperkende 
maatregelen had moeten nemen in de vorm van leerlingen- en 
lerarenstop, opschorting van uitbreidingsplannen e.d. Boven-
dien moesten veelal de eigen bijdragen van de leerlingen zo-
danig worden verhoogd, dat zij, met name voor de milieus met 
de lagere inkomens, een reëel bezwaar kunnen gaan vormen 
om aan het onderwijs aan de muziekscholen deel te nemen. 
De ondergetekende ziet het dan ook - in overeenstemming 
met de reeds vaak geuite mening van het parlement - als een 
belangrijke taak om naar reële verbetering te streven. 

De hiervoor uiteengezette problemen, alsmede de gedachte 
om eventueel te geraken tot een gewijzigd systeem van subsi-
dicring van deze scholen, waarover reeds in de vorige memo-
ries van toelichting is gesproken, hebben geleid tot een bespre-
king met vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg 
Culturele Zaken en de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten. Besloten is tot regelmatig overleg tussen de subsi-
diënten en tot instelling van een subsidiëntenoverleg. Het be-
raad over de doelstellingen en de samenstelling van dit overleg 
is nog gaande. Daarbij zal ook worden betrokken de vraag op 
welke wijze het contact met de belanghebbenden het beste kan 
plaatsvinden. Intussen bereidt een departementale werkgroep 
een stuk voor, waarin getracht wordt de probleemvelden 
samen te vatten en een structuurschets te maken. Dit stuk zal 
uitgangspunt kunnen vormen voor verdere bespreking in het 
subsidiëntenoverleg alsmede in kringen van belanghebbenden 
en in de Raad voor de Kunst. 

De ondergetekende vindt het van groot belang, dat de in-
zichten over de pro's en de contra's van het groepsonderwijs 
ten opzichte van het individuele onderwijs worden getoetst. Hij 
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heeft zijn medewerking verleend aan een onderzoek, dat de 
Stichting Overleg Muziekinstellingen hiernaar instelt. De resul-
taten van het onderzoek zullen onderwerp van gesprek uit-
maken met de belanghebbenden alsmede in het subsidiënten-
overleg. Hij zal er naar streven dat op zo kort mogelijke 
termijn, zo nodig in fasen, beleidswijzigingen worden doorge-
vocrd, welke aan de problemen tegemoetkomen. Welke syste-
matiek ook wordt gekozen, reële verbetering zal evenwel niet 
mogelijk zijn, zonder aanzienlijke verruiming van de financiële 
middelen. 

De veranderde inzichten over de kunstzinnige vorming 
noodzaken de instellingen, welke zich daarop toeleggen, tot 
een voortdurende bezinning op hun beleid. Zo is de Neder-
landse Stichting voor Kunstzinnige Vorming bezig met het op-
stellen van een nota, waarin de uitgangspunten voor haar be-
leid en de concrete toepassing daarvan in de praktijk voor de 
komende jaren overwogen worden. Haar taak is te vergelijken 
met die van de landelijke pedagogische centra voor het on-
derwijs, met dien verstande dat haar taak zich ook buiten het 
onderwijs uitstrekt. Met de beperkte mankracht, die zij thans 
ter beschikking heeft, kan zij deze taak slechts op gebrekkige 
wijze vervullen. Uitbreiding van haar mogelijkheden is dan 
ook dringend noodzakelijk. Het hier voor de NSKV gestelde 
met betrekking tot de beperkte mogelijkheden geldt ook voor 
de andere instellingen welke op dit gebied werkzaam zijn. 
Daardoor zijn er ook te weinig mogelijkheden voor het be-
proeven van nieuwe methodieken in min of meer experimen-
tele situaties. Vergroting van die mogelijkheden is dan ook 
dringend noodzakelijk. 

§ 3. Musea, monumenten en archieven 
a. Musea 
Publieksonderzoek in de museumsector heeft geleerd welke 

groepen binnen onze samenleving verhoudingsgewijs sterk op 
de musea zijn georiënteerd. Géén van die tot nu toe verrichte 
onderzoeken echter trachten de aard van het bezoek te be-
lichten. 

Waarom bezoekt men een museum? Men zoekt informatie, 
schoonheidsbeleving, recreatie of b.v. inspiratie om zelf cre-
atief bezig te zijn. Inzicht in de motieven van de bezoekers zal 
binnen het museum met name de educatieve diensten houvast 
bieden. Daarom wordt thans door middel van een publiekson-
derzoek in het Rijksmuseum te Amsterdam getracht enig in-
zicht te verwerven in de motieven die museumbezoekers tot 
hun bezoek animeerden. 

De musea zijn - zoals door de ambtsvoorganger van de on-
dergetekende bij diverse gelegenheden is gesteld - instrument 
in een ruim sociaal-cultureel verband en als zodanig dienen zij 
op een veelsoortige taak berekend te zijn en moeten zij zich 
voortdurend aanpassen aan zich wijzigende omstandigheden. 

Enerzijds worden de museale instellingen geconfronteerd 
met de toevloed van overgeleverde culturele waarden, waaruit 
men een verantwoorde en evenwichtige keuze dient te maken, 
anderzijds groeit juist het inzicht dat zij ook naar de zijde van 
het publiek een bijdrage hebben te leveren, die van meer dan 
louter recreatief belang is. Zij kunnen een rol van grote bete-
kenis spelen in de bevordering van het culturele klimaat. 

Het beleid dat de ondergetekende in dit verband voor ogen 
staat, zal gebaseerd zijn op een weloverwogen integratie van 
de meer passieve opstelling van het behoud en de uitgesproken 
actieve opstelling van het uitdragen en stimuleren. Dit mede in 
het ruimere verband van de onderscheiden middelen welke ten 
dienste van het nationale culturele leven voorhanden zijn. In 
nauw overleg met alle betrokkenen zal worden gestreefd naar 
een zorgvuldige en welomschreven taakstelling van de diverse 
museale instellingen, alsmede naar een zo volledig mogelijke 
samenwerking. 

Een waarlijk nationaal beleid dient te zijn gericht op de uit-
bouw van een evenwichtig voorzieningenpatroon, gebaseerd op 
een goede geografische spreiding. De schatten van het natio-
nale cultuurbezit dienen in het bereik te worden gebracht van 
een zo breed mogelijk publiek. In nauw verband hiermee zal 
men voortdurend en kritisch de vraag stellen, welke voor-

werpen van kunst of wetenschap tot nationaal bezit moeten 
worden gerekend, ook zal men zich vóór de verwerving of 
aankoop van dergelijke goederen terdege rekenschap moeten 
geven van de onderhoudsplicht welke men daarmee op zich 
neemt. 

Het aankoopbeleid zal dus in zeer nauwe samenhang met 
het algemene restauratie- en conserveringsbeleid worden ge-
dacht. 

Op welke wijze de fondsen kunnen worden verkregen, welke 
voor een adequaat aankoopbeleid noodzakelijk zijn, is een 
punt van nadere beschouwing. 

De middelen welke hiertoe thans ten dienste staan zijn ten 
enenmale ontoereikend. 

Inmiddels is een wet op de in- en uitvoer van kunstwer-
ken in voorbereiding. 

Ter illustratie van de restauratieproblematiek moge worden 
verwezen naar de situatie in het restauratie-atelier in het 
Rijksmuseum H. W. Mesdag. Sinds jaar en dag worden de 
werkzaamheden betreffende het onderhoud en de restauratie 
van de schilderijen in de collecties van het Rijksmuseum 
Mesdag, het Mauritshuis, het Rijksmuseum Kröller-Müller en 
het Rijksmuseum Twente verzorgd door de in het 
Rijksmuseum Mesdag gestationeerde restaurateur. Gestadig is 
in het onderhoud en de restauratie van deze schilderijen een 
zeer grote en cijfermatig aangetoonde achterstand ontstaan. 
Ten einde in deze situatie verlichting te brengen is door uit-
breiding met een restaurateur de restauratie-capaciteit van 
het Rijksmuseum Mesdag verhoogd. Een wezenlijk onder-
deel van het restauratiebeleid wordt gevormd door de groei-
ende behoefte aan deskundige restauratoren en het gebrek 
aan opleidingsmogelijkheden, waardoor in deze behoefte 
niet kan worden voorzien. In 1972 is met een experimen-
tele bijscholingscursus voor restauratoren begonnen. Een 
dergelijke cursus, welke wordt gesubsidieerd door dit minis-
terie, vindt in 1973 voortzetting. Het ligt in het voornemen 
van de ondergetekende, dit geslaagde experiment uiterlijk in 
1975 om te zetten in een vaste opleidingsvorm, nauw gelieerd 
aan het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voor-
werpen van kunst en wetenschap. 

In het verleden was de geografische spreiding een van de 
belangrijkste drijfveren bij het verlenen van subsidie aan mu-
sea, die geen rijksinstelling zijn. 

De ondergetekende staat een beleid voor ogen, dat in be-
langrijke mate gericht zal zijn op de integratie van niet-rijks-
musea in een ruim patroon van culturele voorzieningen. De 
beleidsinstrumenten welke dezerzijds ter stimulering kunnen 
worden gehanteerd zijn van uiteenlopende aard en betreffen 
o.m. het aanstellen van museumconsulenten, het verlenen 
van subsidie in de investeringskosten voor herbouw of nieuw-
bouw en het bevorderen van educatief werk. 

Onder museumconsulenten worden verstaan functionarissen, 
die als museumvakspecialisten enerzijds een groep kleine 
musea in een regio en anderzijds de overheid moeten adviseren 
inzake financiering van de museumactiviteiten, organisatie, pu-
bliciteit, presentatie van de collectie, beveiliging, restauratie 
van de museumobjecten, samenwerking met andere musea en 
wellicht ook herordening van museumcollecties. 

Een aanzienlijk gedeelte van het door het Rijk verleende 
subsidie in de exploitatiekosten van niet-rijksmusea wordt aan-
gewend ter aflossing en rentevergoeding van leningen, aange-
gaan in verband met herbouw of nieuwbouw, waartoe steeds 
meer van deze instellingen in de nabije toekomst moeten over-
gaan. Dientengevolge is steeds minder geld beschikbaar voor 
de wezenlijke museale taken. Ten einde een einde te maken 
aan deze ongewenste situatie is het noodzakelijk jaarlijks een 
extra bedrag voor investeringskosten uit te trekken. 

Naar aanleiding van de reeds bij vorige gelegenheden geme-
moreerde ontoereikendheid van de bestaande beveiligingsvoor-
zieningen, is in 1973 aan TNO in Delft opdracht verstrekt een 
onderzoek ter zake in te stellen. Op grond van de thans be-
kende resultaten zullen uitgebreide aanvullende maatregelen 
moeten worden getroffen. Hierbij kan de ondergetekende fi-
nanciële steun verlenen. 
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De Minister-President heeft op 28 mei 1973 in zijn verkla-
ring over uitgangspunten en plannen van zijn kabinet gezegd: 
„Het kabinet zal de ontwikkeling bevorderen van een stelsel 
van educatieve voorzieningen die scholing en vorming na en 
naast het dagonderwijs mogelijk maken". 

Geheel in het teken van dit beleid staat de stimulering van 
educatief werk ter voorbereiding op en ter begeleiding van be-
zoek aan museumverzamelingen. Zowel individuen als groepen 
dienen hierbij aandacht te krijgen. Vele, vooral kleinere musea 
kunnen echter personeel noch middelen opbrengen voor ge-
richte voorlichting en educatie. 

Regionale aanpak lijkt goede mogelijkheden te kunnen 
bieden. In dit verband zij verwezen naar hetgeen in het boven-
staande gesteld is ten aanzien van de museumconsulenten. Vol-
gens plan zal begin 1974 worden aangevangen met een educa-
tief museaal experiment in Twente. Het experiment, dat ten 
hoogste twee jaar zal duren, zal worden uitgevoerd door twee 
speciaal voor dit doel aan te trekken medewerkers, bijgestaan 
door een kleine commissie. De resultaten hiervan zullen van 
groot belang zijn voor de bepaling en ontwikkeling van het 
beleid op educatief gebied. 

De ingangspartij van het Rijksmuseum te Amsterdam vol-
doet, gelet op het steeds toenemend bezoek, niet meer aan 
de te stellen eisen. Was het bezoekersaantal in 1969 rond 1 
min., in 1972 was het reeds gestegen tot over de 1,3 min. en 
de groei zet door. Dit betekent een steeds nijpender situatie in 
de entrée's, vestiaires, museumzalen enz. Een werkgroep is in 
het leven geroepen, ten einde een plan op te stellen ter verbe-
tcring van de toegankelijkheid. 

De ondergetekende memoreert met vreugde dat op 2 juni 
1973 het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam kon 
worden geopend. Het grote aantal bezoekers aan dit museum 
stemt tot voldoening. 

Het ligt in het voornemen de westelijke vleugel van het 
Rijksmuseum Paleis Het Loo te Apeldoorn midden 1974 voor 
het publiek toegankelijk te maken. De vertrekken in deze 
vleugel zullen grotendeels worden gevuld met bruiklenen, ho-
pelijk o.m. van de Vereniging Oranje Nassau Museum. De 
verzamelingen van dit museum zouden daartoe uit het Prin-
senhof te Delft worden overgebracht naar het Rijksmuseum 
Paleis Het Loo. 

De doelstelling van het Rijksmuseum voor Volkskunde „Het 
Nederlands Openluchtmuseum" te Arnhem is in zoverre uitge-
bereid, dat met alle daarvoor geschikte middelen een zo objec-
tief mogelijk beeld zal worden gepresenteerd van de geschie-
denis van het dagelijks leven in Nederland. Dit wil zeggen niet 
uitsluitend de plattelandscultuur van het verleden, maar de 
volkscultuur in het algemeen tot de dag van vandaag. Op 
welke wijze deze bredere opzet zal worden verwerkelijkt wordt 
nog onderzocht. In 1970 is de toenmalige minister van 
C.R.M, akkoord gegaan met het gewijzigde structuurplan voor 
het buitenmuseum van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te 
Enkhuizen. Bij de oorspronkelijke opzet in 1965 ging men van 
de gedachte uit, dat dit plan in pl.m. 15 jaar gerealiseerd 
diende te worden. Bezuinigingsmaatregelen hebben er echter 
toe geleid, dat voor verwezenlijking van dit grootscheepse plan 
niet voldoende middelen ter beschikking konden worden 
gesteld. Mede in verband met het inhalen van de reeds ont-
stane achterstand in de opbouw van het buitenmuseum is 
voor 1974 derhalve een bedrag van f 800 000 noodzakelijk. 
Een andere zaak waar aandacht aan zal dienen te worden be-
steed is de herbouw van het West Indisch Pakhuis aan de 
Wierdijk in Enkhuizen, waarvan de delen thans liggen opge-
slagen. 

De krappe behuizing van het Rijksbureau voor Kunsthistori-
sche Documentatie te 's-Gravenhage is enigszins verlicht 
doordat het Bureau de beschikking heeft gekregen over enkele 
panden in de Kazernestraat. Op den duur zal echter een vol-
ledig nieuwe huisvesting wel noodzakelijk blijken. In dit ver-
band wordt gedacht aan nieuwbouw in combinatie met de 
Koninklijke Bibliotheek. 

Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen „Mauritshuis" te 

's-Gravenhage kampt met een te krappe behuizing waarvoor 
tot nu toe geen bevredigende oplossing werd gevonden. Er is 
een programma van eisen in voorbereiding voor vernieuwing 
en uitbreiding van het museum. 

De oorspronkelijk in het Rijksmuseum Meermanno-Wes-
treenianum te 's-Gravenhage aangebrachte proefverlichting 
voldoet niet aan de te stellen eisen. De bij de proefopstelling 
gerezen problemen hebben ertoe geleid dat het museum 
eerst tegen het einde van 1973 dan wel in het begin van 1974 
kan worden heropend. 

Het plan om het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen te Leiden onder te brengen in het Caeci-
lia-gasthuis-complex kon nog niet worden afgerond. Het 
overleg met de betrokken autoriteiten wordt voortgezet. 

De ruimtenood van het Rijksmuseum van Natuurlijke His-
torie te Leiden is zorgwekkend. Het is van het grootste belang 
dat de verbouwing van het voor het museum bestemde gebouw 
aan de Douzastraat op korte termijn tot stand komt. 

Het ligt in het voornemen de door de Egyptische regering 
geschonken tempel van Taffeh uiterlijk in 1975 op te bouwen 
op de binnenplaats van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden. 

De plannen voor de tweede fase van de uitbreiding van het 
Rijksmuseum Kroller-Müller te Otterlo zijn geieed. Naar het 
zich laat aanzien zal met de verwezenlijking van deze plan-
nen een aanvang worden gemaakt in 1976. 

Reeds geruime tijd bestaat de behoefte aan duidelijke orga-
nisaties en gemeenschappelijk beheer van voornamelijk kas-
teel-musea van grote historische waarde, die aan de zorg en de 
verantwoordelijkheid van de Staat zijn toevertrouwd. In voor-
bereiding is een klein afzonderlijk bureau waaronder onder an-
dere het Rijksmuseum Gevangenpoort te 's-Gravenhage, het 
Rijksmuseum Muiderslot te Muiden, het Slot Loevenstijn te 
Brakel, het Slot Radboud te Medemblik en de Ruïne van Bre-
derode te Santpoort zullen ressorteren. 

In 1972 is de doelstelling van het Nederlands Instituut te 
Rome meer in overeenstemming gebracht met het beleidster-
rein van het ministerie van CRM, in die zin dat een duidelijk 
accent is komen te liggen op het meer toegankelijk maken 
van materiaal uit of met betrekking tot de klassieke oudheid 
en latere cultuurperioden voor een veel ruimere kring van 
Nederlandse belangstellenden dan in het verleden van de fa-
ciliteiten van het instituut gebruik placht te maken. 

De ruimere taak van het instituut ligt vooral in het meer 
toegankelijk maken van materiaal uit of met betrekking tot de 
klassieke oudheid en latere cultuurperioden voor Nederlandse 
belangstellenden en in het presenteren van de betekenis van 
Italië voor de ontwikkeling van de westerse beschaving. 

In het seizoen 1972/'73 hielden de kunsthistorische en ar-
cheologische afdelingen van het instituut rondleidingen en ver-
zorgde de historische afdeling inleidingen. Verdere activiteiten 
van het instituut zijn wetenschappelijke lezingen, concerten, 
een zomercursus voor leraren en studiedagen voor academici. 

Het Nederlands Historisch Scheepvaart Museum te Am-
sterdam kreeg op 13 april 1973 de beschikking over een voor-
lopige behuizing in de oostvleugel van 's Lands Zeemagazijn. 
De plannen voor de totale restauratie van dit indrukwekkende 
pand, waarin te zijner tijd dit museum als Rijks Maritiem Mu-
seum zal worden gevestigd, zijn gereedgekomen. Er is een ge-
faseerd plan met financiering door de Rijksgebouwendienst op-
gesteld. De restauratie zal in twee fasen geschieden waarvan 
de eerste in 1978 zal worden afgesloten. 

Met het herstel van de kap is reeds een aanvang gemaakt. 
Voorafgaande aan de feitelijke overdracht aan het Rijk en ter 
voorbereiding daarvan is reeds een bedrag voor aanloopkosten 
begroot. 

In de zomer van 1969 werd gedurende een periode van drie 
weken te Utrecht voor het eerst een nationale museummanifes-
tatie „Musement" georganiseerd, waaraan 150 musea van de 
meest uiteenlopende aard en omvang hebben deelgenomen. 

Musement was een nieuw element in het museale beleid van 
Nederland en een wereldprimeur, die ook buiten Nederland 
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aandacht trok. Voor de herhaling in 1972 van dit evenement 
werd destijds wederom een subsidie in het vooruitzicht gesteld. 
De financiële situatie liet echter niet toe dat uitvoering aan 
deze plannen werd gegeven. 

Het bestuur van de Stichting „Musement" heeft nu besloten 
deze manifestatie in 1975 te herhalen. Daar een dergelijk 
evenement een positieve bijdrage is tot democratisering van de 
Nederlandse musea, heeft ondergetekende gemeend voor 1974 
een aanloopsubsidie van f 200 000 in uitzicht te moeten 
stellen. 

Indien voor 1975 de financiële omstandigheden het toelaten 
zal aan de stichting volgens plan een nadere garantie worden 
verstrekt. 

Omtrent de stand van zaken met betrekking tot de berging 
van het VOC-schip „Amsterdam", waarvan sprake was in de 
memorie van toelichting voor het jaar 1973, kan het volgende 
worden opgemerkt. 

Nog in 1973 hoopt de interdepartementale werkgroep 
scheepsarcheologie haar bemiddeling voor het bijeenbrengen 
van de nodige fondsen door particuliere ondernemingen te 
kunnen afronden. 

Daartoe worden pogingen in het werk gesteld om, met in-
schakeling van Amsterdam Promotion, te komen tot oprich-
ting van een stichting, die de verwerving van fondsen ter hand 
zal nemen en wel binnen een dergelijk tijdsbestek, dat het wei-
licht nog mogelijk zal zijn reeds in 1975, wanneer de Stad Am-
sterdam haar 700-jarig bestaan zal vieren, het schip daadwer-
kelijk naar de hoofdstad terug te brengen. 

b. Monumentenzorg 
In de regeringsverklaring werd onder meer naar voren ge-

bracht, dat velen in onze welvaartsstaat verlangen te kunnen 
leven in een eigen buurt of wijk waarmee men zich vertrouwd 
gevoelt. In dit verband werd met name gewezen op de be-
langrijke bijdrage, die de monumentenzorg in deze kan le-
veren. 

Elders in deze memorie wordt onderstreept hoe de monu-
mentenzorg dienstbaar kan worden gemaakt aan een goede sa-
menlevingsopbouw in oude stadswijken. 

Een ander gebied waarmee de monumentenzorg nauwe 
raakvlakken heeft is dat van de volkshuisvesting. 

Tussen het ministerie van VRO en CRM bestaan financiële 
regelingen daar waar het herstel van panden betreft in een be-
schermd stads- of dorpsgezicht. 

Helaas kan de nauwe samenwerking niet ten volle worden 
benut, omdat het gebrek aan financiële middelen aan de zijde 
van dit ministerie een gelijk opgaan niet altijd mogelijk maakt. 

Daar waar een krachtig samengaan mogelijk is gebleken, 
zoals bij voorbeeld in Middelburg en in het Deventer Berg-
kwartier is een vernieuwing bezig vorm te krijgen, die voldoet 
aan de hoogste eisen van volkshuisvesting en die tevens leidt 
tot herstel en behoud van een waardevol historisch stadsbeeld. 

Het gebrek aan middelen vindt ook zijn weerslag op het ter-
rein van de arbeidsvoorziening in het bouwvak. Het verloop 
van het aantal in de restauratie van monumenten werkzame 
werknemers vertoont het volgende beeld: 

1970 - 2250, 1971 - 1800, 1972 - 1450 en 1973 - 1000. 
Deze teruggang, die te wijten is aan de afnemende werkgele-

genheid als gevolg van het in verhouding tot de prijsstijgingen 
(ook uit voorgaande jaren) achterblijven van de beschikbare 
subsidiegelden, is in hoge mate verontrustend. 

Indien niet door verhoging van de beschikbare middelen het 
aantal arbeidsplaatsen in deze sector van het bouwvak aan-
zienlijk wordt uitgebreid, dient er ernstig rekening mee te 
worden gehouden, dat de voor restauratiewerk nu eenmaal no-
dige gespecialiseerde vaklieden naar elders vertrekken terwijl 
jongeren zich niet in deze richting willen bekwamen. 

Een dergelijke ontwikkeling zal er toe leiden, dat lacunes 
ontstaan die niet meer kunnen worden opgevuld, met alle 
rampzalige gevolgen van dien voor de kwaliteit van het restau-
ratiewerk. 

Als gevolg van het feit dat ons land sedert de 17e en 18e 
eeuw een sterk verstedelijkt karakter heeft, treft men op een 
naar verhouding klein oppervlak een groot aantal monumenten 
aan, die bovendien door hun over het algemeen fragiele wijze 
van constructie en onder invloed van het klimaat kostbaar zijn 
in het onderhoud. Een en ander legt zowel op de eigenaar als 
op de subsidiërende overheid zware financiële verplichtingen. 

Het is teleurstellend dat juist in een tijd dat de belangstel-
ling van particuliere zijde alom sterk toeneemt, de overheid 
verstek moet laten gaan, althans de subsidieaanvrage in vele 
gevallen niet kan honoreren. 

Het is duidelijk dat, tenzij de voor dit doel beschikbare mid-
delen op korte termijn aanmerkelijk kunnen worden verruimd, 
ernstig rekening moet worden gehouden met het verlies van 
een groot aantal belangrijke monumenten. 

Het is bijna 100 jaar geleden dat Victor de Stuers de nood-
klok luidde. De ondergetekende zal krachtig streven naar zo-
danige maatregelen dat voorkomen wordt, dat bij de nadering 
van het monumentenjaar 1975 deze noodklok op nieuw en dan 
nog langer en krachtiger zal moeten worden geluid. 

De verhuizing van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
naar Zeist heeft onvermijdelijk personeelsverloop met zich me-
degebracht, als gevolg waarvan stagnatie is ontstaan met name 
bij de uitbetalingen van toegezegde subsidies. 

De verwachting is gewettigd, dat deze stagnatie in 1974 gro-
tendeels zal zijn opgelost. 

c. Oudheidkundig bodemonderzoek 
Evenals in 1973 moest het aantal opgravingen beperkt 

blijven om tweeërlei redenen, nl. onvoldoende financiële mid-
delen en onvoldoende aanbod van arbeidskrachten uit het po-
tentieel van de dienst aanvullende cultuurtechnische werken. 

Door te woekeren met de beperkte mogelijkheden is deson-
danks een aantal zeer belangrijke opgravingen uitgevoerd. De 
personeelsstop, die ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek heeft getroffen, heeft een aantal gevolgen 
ook op ander terrein. Zo stagneren de werkzaamheden ten be-
hoeve van het samenstellen van lijsten van voor bescherming 
in aanmerking komende archeologische monumenten. 

In 1973 is een uitgebreid onderzoek bij de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek ingesteld naar de mo-
gelijkheden de documentatie van archeologische vondsten en 
vindplaatsen te automatiseren. 

Het resultaat was van dien aard dat met deze automatise-
ring in 1973 een bescheiden aanvang kon worden gemaakt. 

d. Archieven 

Als gevolg van de beperking van de financiële middelen 
moest ook in 1973 de uitbreiding van de personeelsformatie 
achterwege blijven, een uitbreiding die gebaseerd is op het 
door de Archiefraad opgestelde plan inzake te treffen maatre-
gelen ter opheffing van de bij de Rijksarchiefdienst bestaande 
achterstand. 

Door het achterwege blijven van deze uitbreiding komt de 
wettelijke verplichting van openbaarheid van de rijksarchieven 
alsmede het dienstbetoon van de Rijksarchiefdienst in gevaar. 
Dit klemt te meer, aangezien er een groeiende vraag bestaat 
naar scriptie- en studieprojecten en naar steun voor activiteiten 
op het gebied van de plaatselijke- en streekgeschiedenis en 
omdat de vraag op genealogisch gebied groot en veelsoortig is. 

Hierbij komt nog dat aan deze op zich zelf volkomen gewet-
tigde publieke verlangens in merendeels verouderde gebouwen 
moet worden tegemoetgekomen. Niet onvermeld mag blijven, 
dat dank zij de goede contacten met het departement van De-
fensie, het in 1973 mogelijk is gebleken een aantal van gemid-
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deld zeventig gewetensbezwaarden bij de Rijksarchiefdienst te 
werk te stellen. 

Tevens kon door inschakeling van Werknemers Sociale 
Werkvoorziening belangrijk werk worden verricht, dat anders 
had moeten blijven liggen. 

In vele kwesties van algemeen archieftechnische aard 
werden adviezen ingewonnen van de Archiefraad, hetgeen 
voor deze raad zeer veel werk betekent. 

De Rijks Archiefschool breidt zich gestadig uit om te kun-
nen voldoen aan de groeiende vraag naar hogere en middel-
bare archief ambtenaren. In 1973 werd een directeur benoemd. 
Van de door de Rijksarchiefdienst georganiseerde tentoon-
stellingen, waarvan het aantal jaarlijks toeneemt, mag in het 
bijzonder worden genoemd de in het Rijksarchief te Utrecht 
gehouden tentoonstelling „Spiegel van Behoudenis", die de 
afsluiting vormde van de eerste hier te lande gehouden spe-
cialisatiecursus voor archief restauratoren. Aan elf restaurato-
ren, afkomstig uit rijks- en gemeentedienst, kon na afloop 
van de cursus een getuigschrift worden uitgereikt; deze cursus 
zal in het komende jaar worden herhaald. 

In april 1972, ter gelegenheid van haar bezoek aan het A1-
gemeen Rijksarchief, is de vaste commissie van CRM uit de 
Tweede Kamer in de gelegenheid geweest de deplorabele toe-
stand van de archiefbescheiden in het gebouw alsmede de te 
kleine en bovendien brandgevaarlijke behuizing in ogenschuw 
te nemen. 

Aan deze situatie, zal echter binnen afzienbare tijd een 
einde komen, aangezien de nieuwbouw in de planning van de 
Rijksgebouwendienst voor het jaar 1974 is opgenomen. 

De aandacht blijft erop gericht, dat ook de plannen voor 
nieuwbouw van rijksarchiefbewaarplaatsen in enkele provin-
cies, die zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding 
bevinden, in de nabije toekomst tot uitvoering komen. 

III. Volksontwikkeling en recreatie 
§ 1. Algemeen 

In het algemeen gedeelte van de toelichting op deze begro-
ting is gesteld dat doeleinden voor het beleid van de komende 
jaren zijn: nieuwe kennisverhoudingen, democratisering en her-
scheppen van gelijke kansen voor iedereen. De sectoren volks-
ontwikkeling en recreatie spelen in dit proces - dat al is be-
gonnen en verder zal worden ontwikkeld - een belangrijke rol. 
De genoemde doelen kunnen echter pas dan worden bereikt 
als de instrumenten worden verschaft waarmee een democrati-
seringsproces op gang komt en kan worden versneld. De na-
druk komt zodoende te liggen op het scheppen van mo-
gelijkheden op educatief en informatief terrein in het kader 
van de permanente educatie. Op deze terreinen zal een geïnte-
greerd beleid moeten worden ontwikkeld samen met de minis-
teries van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken. 
Ook andere ministeries zullen bij dit beleid worden betrokken 
onder meer in interdepartementale werkgroepen. 

Hetzelfde geldt voor de activiteiten die binnen het minis-
terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk worden 
ontwikkeld. Het vormings- en ontwikkelingswerk — zowel voor 
jongeren als voor volwassenen - zal nauw worden verbonden 
aan de mogelijkheden die op informatief en educatief terrein 
in het mediabeleid worden ontwikkeld: radio, televisie, pers 
en bibliotheken zijn niet alleen steunpunten, maar vooral on-
ontbeerlijke bestanddelen van een dergelijk beleid. Daarnaast 
is afstemming van dit beleid op andere sectoren van dit minis-
terie, zoals met name de sector samenlevingsopbouw, een 
eerste vereiste voor een duidelijke aanpak. Van groot belang is 
ook de totstandkoming van een informatie- en documentatie-
centrum voor jongeren. 

In het genoemde democratiseringsproces spelen twee ele-
menten een belangrijke rol: De ontwikkeling van de creativiteit 
en de recreatie, beide belangrijk in het beginsel van de perma-
nente educatie. De beleidslijnen op deze terreinen worden 
nader aangegeven in de desbetreffende paragrafen, met name 
de sectoren openluchtrecreatie en natuurbehoud, amateuristi-

sche kunstbeoefening en sport. Het begrip recreatie dient hier 
in ruime zin te worden opgevat, namelijk in de oorspronkelijke 
betekenis van het woord: herscheppen. Op deze wijze opgevat 
moeten recreatieve bezigheden worden gezien in nauw verband 
met creativiteitsbevordering, vormings- en ontwikkelingswerk 
en het bewegen in het algemeen. Ook hier is dus sprake van 
een geïntegreerde benadering van de diverse werkterreinen. 
Het beleid van de sector volksontwikkeling en recreatie is erop 
gericht aan de behoeften van de bevolking gehoor te geven 
overeenkomstig de door Unesco gebezigde formule: „Meet the 
people where they are". Zowel geografisch als inhoudelijk ge-
zien zullen programma's en instituten ontwikkeld en gesteund 
worden die nauwe aansluiting geven aan de behoeften en 
noden van de bevolking, stimulans geven tot het aanvaarden 
van verantwoordelijkheid en niet alleen inhoudelijk maar ook 
geografisch gezien bereikbaar zijn voor een ieder. Sportieve re-
creatie, groenvoorzieningen bij de woonkern, plaatselijk vor-
mingswerk, creativiteitscentra, educatieve televisie, openbaar 
bibliotheekwerk zijn voorbeelden van een dergelijk beleid. 

§ 2. Onderzoek 

Om een beter zicht te krijgen op het belang en de aard van 
de verschillende beleidsrelevante vraagstukken in de werk-
velden van het directoraat-generaal voor Volksontwikkeling en 
Recreatie, worden voor elk van de beleidsterreinen samen-
hangende onderzoekprogramma's in overleg met de betrok-
kenen tot stand gebracht. Op basis daarvan wordt het beter 
mogelijk in het kader van het onderzoeksbeleid op verant-
woorde wijze prioriteiten te stellen. 

Ook dit jaar heeft deze onderzoeksprogrammering verdere 
voortgang gevonden. Zo is reeds de in de memorie van toelich-
ting op de begroting 1973 vermelde werkgroep, belast met de 
programmering van het jeugdonderzoek, thans doende de vele 
binnengekomen reacties te verwerken. Dit zal uiteindelijk 
moeten leiden tot een programma van concrete or.derzoekspro-
jecten op het terrein van de jeugd, waarvoor eerder een com-
missie van de Raad voor de Jeugdvorming in het Interim-Ad-
vies Onderzoek Jeugdbeleid de basis heeft gelegd. Passend in 
deze programmering van jeugdonderzoek, maar tevens te be-
zien als een zelfstandig geheel is het onlangs gereedgekomen 
programma van onderzoek op het terrein van het Bijzonder 
Jeugdwerk in Internaatsverband. 

Voorts heeft de Commissie Vrijetijdsonderzoek inmiddels 
een tweede onderzoeksprogramma opgesteld. Dit tweede pro-
gramma heeft betrekking op het meer beleidsgerichte onder-
zoek op het gebied van de vrije tijd en sluit daarmee aan op 
het eerder uitgebrachte programma Basisonderzoek. 

Dit tweede onderzoeksprogramma is onlangs gepubliceerd. 
Als gevolg van het tot stand komen van deze beide onder-

zoeksprogramma's zal in het onderzoeksbeleid meer en beter 
dan in het verleden het geval kon zijn aandacht gegeven 
worden aan het vrijetijdsonderzoek en aan onderzoek inzake 
vraagstukken van het Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsver-
band. Omtrent de voorbereiding van concrete projecten op 
beide terreinen in 1974 vindt thans het eerste overleg plaats. 
Het in de loop van dit jaar gepubliceerde CBS-onderzoek naar 
het gebruik van overdekte sportaccommodaties biedt vele inte-
ressante en bruikbare aanknopingspunten voor een verdere 
onderbouwing van het sportaccommodatiebeleid. De vraag-
stukken met betrekking tot het sportkader en sportopleidingen, 
een ander belangrijk aspect in het sportbeleid, krijgen aan-
dacht in een tweetal onderzoeken welke thans in een laatste 
stadium van voorbereiding zijn. Het gaat hier om een in sa-
menwerking met de Nederlandse Sport Federatie tot stand te 
brengen onderzoek naar de behoefte aan kader in sportvereni-
gingen en om een onderzoek onder abituriënten van CIOS en 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding naar de mate waarin 
en de wijze waarop zij in de sportwereld werkzaam zijn. 

Ook met betrekking tot vraagstukken op de andere beleids-
terrainen zijn onderzoeksprojecten in voorbereiding. 

Een volledig overzicht van lopend en afgesloten onderzoek 
is opgenomen in bijlage III. 



16 
§ 3. Jeugdzaken 

De ondergetekende ziet als centrale doelstelling van het 
door hem te voeren jeugdbeleid het verschaffen van ontplooi-
ingskansen voor jeugdigen en jongeren in hun eigen tijd. 

Het gaat hierbij enerzijds om scheppen van individuele ont-
plooiingsmogelijkheden en anderzijds om het treffen van voor-
zingen die het hen mogelijk maakt actief deel te nemen aan 
de opbouw van de samenleving, ten einde daarin een volwaar-
dige plaats te kunnen innemen. 

Daar ook andere afdelingen van dit departement in het 
kader van deze doelstelling bepaalde facetten van het jeugdbe-
leid behartigen, zal ondergetekende spoedig een intradeparte-
mentale werkgroep jeugdbeleid instellen om de taken binnen 
het departement beter op elkaar af te stemmen en waar nodig 
tot een projectmatige aanpak van de problematiek te komen. 

Zowel de aanvullende middelen in de begroting 1973 inge-
volge het amendement mevrouw Gardeniers-Berendsen als de 
verruiming van de beschikbare middelen in de begroting 1974 
zullen worden aangewend voor een structurele verbetering van 
de subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk. 

Onder het voorbehoud dat met het betrokken particulier 
initiatief overeenstemming wordt bereikt over een aantal 
nader te stellen voorwaarden, zullen de subsidiepercentages 
als volgt worden verhoogd: 

Voor het werk op plaatselijk, regionaal en provinciaal ni-
veau 50 pet. van de personeelskosten, huisvestingskosten en 
organisatiekosten, de subsidiëring in de kosten van aktiviteU 
ten zal worden omgezet in een systeem van afkoopsommen; 

voor de landelijke organisaties 90 pet. van de personeels-
kosten en 80 pet. van de overige kosten. 

Uit vooroverleg met enkele vertegenwoordigers van het 
particulier initiatief en vakorganisaties is gebleken, dat in be-
ginsel bereidheid bestaat om mee te werken aan de vervulling 
van voorwaarden die aan de subsidieverbetering dienen te 
worden verbonden. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op het ontwikkelen 
van criteria met betrekking tot aard, omvang, spreiding en 
kwaliteitsbeoordeling van het werk, het vaststellen van een 
sluitende salarisregeling voor het gesubsidieerde personeel en 
criteria voor de personeelsformatie, alsmede het aangaan van 
overleg betreffende een algehele rechtspositieregeling. 

In de Bijsturingscommissie zullen deze voorwaarden nader 
worden uitgewerkt. De ondergetekende hoopt en verwacht 
dat hiermede een hecht fundament voor goede ontplooiing 
van het jeugd- en jongerenwerk is gelegd. Met de subsidië-
ring van het vrijwillige jeugdwerk zal een begin worden ge-
maakt volgens nader te stellen regels. 

In de jaren 1971 en 1972 kon een begin worden gemaakt 
met de ontwikkeling van een nieuwe categorie van voorzie-
ningen afgestemd op jonge mensen die in hun functioneren in 
deze welvaartsmaatschappij ernstige belemmeringen onder-
vinden en soms in crisissituaties belanden. 

Via nieuwe voorzieningen wordt getracht deze belemme-
rende factoren zoveel mogelijk op te heffen. In dit kader kan 
worden gewezen op de ontwikkeling van alternatieve arbeids-
bemiddeling, hulp bij het vinden van geschikte huisvesting, de 
opzet van sociaal culturele activiteiten via zogenaamd „street-
cornerwork", crisisinterventiecentra, jongerenadviescentra (een 
en ander in samenwerking met de afdeling Maatschappelijk 
Gezinswerk). 

Het beleid van ondergetekende is erop gericht in situaties 
waarin dit gewenst en noodzakelijk is deze ondersteunende 
voorzieningen in het kader van het jeugdbeleid verder te ont-
wikkelen zowel in aantal als in kwaliteit. Daartoe is het nood-
zakelijk dat de diverse soorten voorzieningen zoveel mogelijk 
in een samenhangend geheel verder worden ontwikkeld. 

De ondergetekende hecht grote waarde aan de vormgeving 
van een dergelijk samenhangend patroon van voorzieningen 
gericht op deze groep jeugdigen. Hij stelt zich voor in de ko-
mende jaren deze samenhang, die thans in Amsterdam gestalte 
gaat krijgen, ook in andere daarvoor in aanmerking komende 
steden mogelijk te maken. Een goede evaluatie zal moeten 

uitwijzen of deze nieuwe voorzieningen aan de gestelde doelen 
blijven beantwoorden of dat bijstellingen van het gevoerde be-
leid gewenst zijn. 

Bij de commissie-Zuithoff blijft de taak berusten om het be-
leid van de afdeling Maatschappelijk Gezinswerk en dat van 
de afdeling Jeugdzaken zo goed mogelijk op elkaar en op de 
ontwikkelingen in het werkveld af te stemmen. 

De vorige staatssecretaris heeft, na alle betrokkenen in de 
gelegenheid te hebben gesteld hem te adviseren over de in 
de blauwdruk gedane voorstellen, een aantal beslissingen ge-
nomen en deze inmiddels schriftelijk aan betrokkenen bekend-
gemaakt. 

Zo is aan de Raad voor de Jeugdvorming meegedeeld dat 
deze Raad als wettelijk adviesorgaan gehandhaafd zal blijven. 

Aan de levensbeschouwelijke koepels is gevraagd in het 
overleg in de landelijke Werkgroep Jeugdraden te komen tot 
voorstellen over structuur en vormgeving van de functie le-
vensbeschouwelijke bezinning en begeleiding in het jeugd- en 
jongerenwerk met de bedoeling te komen tot een landelijk be-
zinningscentrum. 

Aan het bestuur van de NJG is bevestigd dat zij de meest 
geëigende organisatie is voor het vervullen van de functie be-
langenbehartiging en overleg ten behoeve van landelijke orga-
nisaties in het jeugd- en jongerenwerk. 

Met de Nederlandse Jeugd Gemeenschap en de nationale 
overkoepelende organisaties op basis van levens- en wereldbe-
schouwing zal worden nagegaan op welke wijze de door deze 
organisaties te vervullen functies zo volledig mogelijk kunnen 
worden benut voor het reeds eerder geschetste beleid. 

De door de vorige staatssecretaris gepubliceerde nota 
Begeleiding en dienstverlening vormt thans onderwerp van 
overleg op diverse niveaus. Ondergetekende wacht de reacties 
af en zal dan nagaan of in de nota geformuleerde beleidsuit-
gangspunten in de concrete toepassing ongewijzigd kunnen 
blijven, dan wel enige bijsturing behoeven. 

Reeds zijn er duidelijke aanzetten tot een vormgeving van 
een instrument voor dienstverlening volgens de in genoemde 
nota weergegeven uitgangspunten. Met name in de provincies 
Zuid-Holland, Friesland, Drenthe, Brabant ca Limburg wordt 
in overleg met de provinciale besturen gewerkt aan een zo op-
timaal mogelijke vormgeving van een instrument voor dienst-
verlening. Ook reacties vanuit de provincie Utrecht wijzen 
erop dat wordt gewerkt aan de totstandkoming van een provin-
ciale instelling voor dienstverlening. 

Ten einde ook aan actiegroepen enige dienstverlening te 
kunnen bieden zal, met name met de koepels voor het jeugd-
werk, worden onderzocht op welke wijze deze het beste ge-
stalte kan krijgen. 

De ambtsvoorganger van de staatssecretaris heeft in beginsel 
positief gereageerd op dat deel uit de Blauwdruk discussienota 
waarin voorstellen zijn gedaan om te komen tot de oprichting 
van een Landelijk Informatie- en Documentatiecentrum voor 
Jongeren. 

Daar ook andere departementen bij een dergelijke opzet zijn 
geïnteresseerd is deze aangelegenheid inmiddels voorgelegd 
aan de Interdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen. 

Indien de huidige positieve ontwikkeling doorzet, zou een 
dergelijk centrum in eerste aanleg in 1974-1975 kunnen 
worden gerealiseerd. 

§ 4. Volksontwikkeling 
Hoewel niet van onmiddellijk belang voor de begroting 1974 

meent de ondergetekende dat het toch beleidsmatig voor deze 
sector van de grootste betekenis is dat hij streeft naar het ge-
reedkomen van de memorie van antwoord op het voorlopig 
verslag aangaande het wetsontwerp op het openbare biblio-
theekwerk (11953) in het komende najaar. Met de mede-
werking van de Staten-Generaal mag dan worden gehoopt dat 
de betreffende wet in 1975 in werking kan treden, waarmee 
aan dit belangrijke werkterrein de zo noodzakelijke hechte 
basis tot goed functioneren zal zijn verschaft. Zonder te willen 
vooruitlopen op de nadere parlementaire behandeling van dit 
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wetsvoorstel, lijkt het voor alle belanghebbenden en belangstel-
lenden nuttig reeds nu van dit voornemen op de hoogte te zijn. 

De ondergetekende is gebleken dat het openbare biblio-
theekwerk gedurende de laatste jaren onvoldoende tegemoet 
is getreden in zijn financiële noden, die stegen als gevolg van 
enerzijds het kwantitatief en kwalitatief beter voorzien in de 
sterk gegroeide informatiebehoeften van de burgers individueel 
en in groepsverband, anderzijds de kostenstijgingen van mate-
rialen en in de personeelssfeer. Gelet op de waarde die moet 
worden toegekend aan een effectief werkend bibliotheekappa-
raat is een redelijke verhoging van de tabelbedragen, beho-
rende bij de huidige rijkssubsidieregeling onafwendbaar; 
daartoe zal dan ook per 1 januari 1974 worden overgegaan. 
Ten einde die instellingen, die als regionale steunbibliotheken 
zijn aangewezen, in de gelegenheid te stellen deze functie op 
meer bevredigende wijze dan tot nu toe uit te voeren, zijn be-
scheiden bedragen extra uitgetrokken; hetzelfde geldt voor een 
beperkte verdere spreiding van bibliotheekwerk waarbij met 
name wordt gedacht aan filialen in stads- en dorpswijken, die 
nog geheel of vrijwel geheel van een verantwoorde voorziening 
zijn verstoken. De vraag naar informatie - in het bijzonder ten 
dienste van hen die opleidingen volgen - in de vorm van 
braille en geluidsbanden is zo groot dat ook hier enige extra 
tegemoetkoming vereist is. Ten aanzien van dit specifieke cul-
turele dienstbetoon mag de ondergetekende met genoegen 
gewag maken van een toenemende samenwerking tussen de 
Nederlandse en de Nederlandstalige blindenlectuurinstellingen 
in België. 

Van grote betekenis moet worden geacht het integreren van 
de in soort en omvang groeiende nieuwe informatiemiddelen 
met de reeds bestaande grafische. Met name wordt hierbij ge-
dacht aan de audio-visuele media. Het ligt voor de hand dat 
uit overwegingen van doelmatigheid gebruik wordt gemaakt 
van de in de openbare bibliotheken en hun deskundig perso-
neel geïnvesteerde kennis en ervaring, vooral aangaande het 
documenteren, titelbeschrijven, annoteren, ontsluiten en distri-
bueren van de z.g. software. 

Omdat bij dit vraagstuk uiteraard ook het informatie- en bi-
bliotheekwerk van het onderwijs is betrokken - er zijn reeds 
diverse schoolbibliotheekdiensten tot stand gebracht waarin èn 
de onderwijsinstellingen èn de openbare bibliotheken èn de 
schooladviesdiensten in de betreffende regionen nauw samen-
werken - vindt overleg plaats met het departement van On-
derwijs en Wetenschappen ten einde te komen tot een optimaal 
functionerende structuur. 

Het beleid ten aanzien van het vormings- en ontwikke-
lingswerk voor volwassenen is erop gericht deze werksoort 
de haar toekomende volwaardige plaats in het gehele educa-
tieve stelsel te geven. Dit betekent dat moet worden gestreefd 
naar samenwerking met andere educatieve voorzieningen, 
projectmatig dan wel meer geïnstitutionaliseerd. Anderzijds 
moet het de afzonderlijke instellingen door het scheppen van 
personele en materiële voorzieningen mogelijk worden gemaakt 
een wezenlijke inbreng te hebben in een samenwerkingsver-
band met andere educatieve werksoorten, dan wel daarnaast 
eigen activiteiten van zowel kwalitatief als kwantitatief be-
hoorlijk niveau te blijven ontplooien. 

Dit laatste geldt met name voor het plaatselijk vormings- en 
ontwikkelingswerk. Ten einde aan de in 1973 mogelijk ge-
worden subsidiëring van rijkswege van dit werk de noodza-
kelijke uitbreiding te kunnen geven, is het op het desbetref-
fende begrotingsonderdeel opgenomen bedrag verhoogd. Aan 
het advies betreffende de subsidiëring van dit plaatselijke werk 
wordt binnen de Commissie vormings- en ontwikkelingswerk 
voor volwassenen (commissie-Roelfsema) de laatste hand ge-
legd. 

Voor wat het vormingswerk in internaatsverband betreft is 
er naar gestreefd de belemmeringen die zich in de afgelopen 
jaren als gevolg van de subsidiebeperking hebben voorgedaan, 
weg te nemen. Uitvoering gevend aan de motie-Du Chatinier 
e.a. wordt het vormingscentrum Het Dackhues te Huissen met 
ingang van 1974 in subsidieverband opgenomen. 

Voor wat het verdere beleid ten aanzien van de instellingen 
voor vormingswerk in internaatsverband betreft zal het zgn. 
„Planningsadvies" dat aan de commissie-Roelfsema is ge-
vraagd van belang zijn. Aan het Nederlands Centrum voor 
Volksontwikkeling, dat op verzoek van de commissie de no-
dige onderzoekingen verricht, zijn daarvoor extra financiële 
middelen verstrekt. Overeenkomstig het door de commissie-
Roelfsema uitgebrachte interim-advies zullen geen subsidiever-
zoeken van instellingen voor vormingswerk in internaatsver-
band meer in behandeling worden genomen, zolang het onder-
zoek niet is voltooid en het daarop gebaseerde advies van de 
commissie is uitgebracht. 

De commissie werkt eveneens aan een advies betreffende 
een nieuwe subsidieregeling voor het vormingswerk in inter-
naatsverband ter vervanging van de bestaande, uit 1961 date-
rende regeling. Verwacht mag worden dat de nieuwe regeling 
openingen zal maken voor vormen van samenwerking met vor-
mings- en ontwikkelingswerk op plaatselijk niveau. 

Het ligt in de rede dat met name de aangevangen subsidië-
ring van het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk de 
vraag naar deskundig kader, zowel professioneel als vrijwillig, 
in de komende jaren zal doen toenemen. Met het Nederlands 
Centrum voor Volksontwikkeling, dat tot dusver actief was op 
het gebied van bijscholingscursussen met name binnen het 
kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, is 
overleg geopend over een minder projectmatige en meer geïn-
situtionaliseerde vorm van opleidings- en bijscholingsmoge-
lijkheden. 

Het belang dat wordt gehecht aan de staatsburgerlijke vor-
ming binnen het geheel van het vormings- en ontwikkelings-
werk blijkt reeds elders in deze memorie. Ten einde op dit ge-
bied te verwachten initiatieven, met name van de Stichting 
Burgerschapskunde en het Nederlands Centrum voor Demo-
cratische Burgerschapsvorming, te kunnen honoreren is voor 
de subsidiëring van dit onderdeel van het vormings- en ont-
wikkelingswerk een extra bedrag geraamd. 

De ondergetekende kan meedelen dat naast de in de me-
morie van toelichting 1973, blz. 15, rechterkolom, reeds ge-
noemde kernpunten (ontwikkeling van onderwijskundige as-
pecten, stimulering kunstzinnige vorming als onderdeel van het 
vormingsproces in cultureel werk, de bevordering van de sa-
menwerking van de professionele kunstensector en de kunst-
zinnige vorming) nu nog als aandachtveld de bevordering van 
de deskundigheid kan worden genoemd. 

De Werkgroep Organisatie Onderwijskundig Onderzoek met 
betrekking tot de kunstzinnige vorming zal in het najaar een 
discussiestuk uitbrengen betreffende de gewenste structurering 
van het onderzoek en de verspreiding van de onderzoeksresul-
taten. De voorstellen zullen vergezeld zijn van een rapport 
over kunstzinnige vorming in Nederland, uitgebracht door 
deze werkgroep samen met het Nijmeegs Instituut voor On-
derwijsresearch. Dit rapport omvat een inventarisatie van de 
kunstzinnige vorming, verdeeld naar de verschillende werk-
velden waarin de kunstzinnige vorming voorkomt en de ver-
schillende sectoren in zoverre van belang voor de structurering 
van het onderzoek. Daarnaast wordt ook een overzicht ge-
geven van de gesignaleerde problemen in de verschillende 
werkvelden met betrekking tot doelstellingen, didactische me-
thoden, evaluatie, kader, deelnemers, serviceverlening en af-
stemming. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een 
voorlopig programma van onderzoek op het terrein van de 
kunstzinnige vorming opgesteld. 

De ondergetekende stelt met genoegen vast dat de cursussen 
kunstzinnige vorming voor vrijwillig kader in jeugd- en club-
werk nog steeds een grote belangstelling genieten. Het aantal 
cursussen is inmiddels gestegen tot vijftien. Verwacht mag 
worden dat het ook in 1974 verder zal toenemen. De eerste er-
varing met de opzet van deze cursussen is positief: de cur-
sisten krijgen meer zekerheid ten aanzien van de uitvoering 
van hun eigen functie. 

Een gunstig gevolg van de cursussen is dat er samenwer-
kingsvormen ontstaan tussen het jeugd- en clubwerk enerzijds 
en de kunstzinnige vormingssector anderzijds. Mede op basis 
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van deze samenwerking zal een aantal experimenten worden 
begonnen ter stimulering van de vorming. Deze experimenten 
omvatten het inzetten van docenten beeldende vorming zowel 
direct met de deelnemers in het jeugd- en clubwerk, alsook in-
direct in een ondersteunende functie van het kader in dat 
werk. 

Ter zake van de bevordering van de samenwerking tussen 
professionele kunstbedrijven en kunstzinnige vormingsinstel-
lingen ondersteunt de ondergetekende graag de plannen bin-
nen het Centraal Beraad voor de Beeldende Vorming en de 
Vereniging voor Creativiteitsontwikkeling om tot nauwere 
samenhang tussen educatieve diensten van musea en regio-
nale centra voor audio-visuele-, beeldende en dramatische 
vorming te komen, mede met het oog op een gezamenlijk 
aanbod aan onderwijs en cultureel werk. 

De creatief pedagogisch-dydactische bijscholing voor beel-
dende kunstenaars om in de buitenschoolse beeldende vor-
ming werkzaam te zijn werpt zowel kwantitatief als kwalita-
tief goede resultaten af. Op dit moment lopen acht zulke cur-
sussen. 

De werkgroep kadertraining volksdans heeft advies uitge-
bracht betreffende de opzet van kadercursussen voor amateur-
volksdansgroepen. De ondergetekende is van plan bij wijze van 
proef een vijftal van deze cursussen mogelijk te maken. 

In overleg wederom met Onderwijs en Wetenschappen zal 
worden nagegaan op welke wijze zo snel mogelijk met een ur-
gentieopleiding audio-visuele vorming kan worden aange-
vangen ten behoeve van kader in onderwijs en cultureel werk. 

Onder leiding van prof. S. J. Doorman beraden het Neder-
lands Cultureel Contact, het Nederlands Centrum voor Volks-
ontwikkeling, de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, het Natio-
naal Overleg voor Gewestelijke Cultuur en de Nederlandse 
Stichting voor Kunstzinnige Vorming zich over een nieuwe 
structuur voor de culturele sector. De ondergetekende volgt dit 
proces van herstructurering met grote belangstelling en hoopt 
dat met een nieuwe opzet reeds in 1974 zal kunnen worden be-
gonnen. 

§ 5. Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband 

Vanwege de spreiding der rijksdiensten is de overplaat-
sing naar Lochem van de Hoofdafdeling Bijzonder Jeugd-
werk in Internaatsverband, die in de vorige memorie van 
toelichting werd aangekondigd, inmiddels verwezenlijkt. De 
meer centrale ligging van Lochem ten opzichte van de ves-
tigingsplaatsen der internaten wordt als gunstig ervaren. 

De Centrale Afdeling Organisatie en Efficiency hoopt 
voor het eind van 1973 een advies uit te brengen over de or-
ganisatie en de formatie van de beheers- en beleidsverant-
woordelijke sector van de Hoofdafdeling. De voorlopige or-
ganisatie en formatie van de afdeling Methodiek en Pro-
grammering kunnen dan een eerste min of meer definitieve 
vorm krijgen. 

De personeelsbezetting in de internaten is voor wat betreft 
de vervulling van de beschikbare formatieplaatsen gunstig te 
noemen. Een uitbreiding van het aantal formatieplaatsen is 
in verschillende sectoren van de internaatsorganisatie echter 
dringend gewenst en is voorwerp van niet aflatende zorg. In 
dit verband zal door de Centrale Afdeling O. en E. een eva-
luatie van de op haar advies sinds 1969 in gang gezette reor-
ganisatie van de internaten met spoed worden voorbereid en 
uitgevoerd. 

De in de vorige memorie gereleveerde projectorganisatie 
ten dienste van de ontwikkeling van de inhoud van het werk 
levert haar eerste resultaten op, terwijl ook de samenwerking 
met de interuniversitaire werkgroep van orthopedagogische 
deskundigen bevredigend verloopt. De aandacht van de 
Hoofdafdeling heeft zich gedurende het afgelopen jaar ge-
richt en zal ook in het komende jaar gericht zijn op een her-
nieuwde presentatie van het werk aan de Nederlandse samen-
leving. Door algemenere bekendheid van B.J. zal het minder 
van toevalligheden afhankelijk worden dat de Nederlandse 

burger in voorkomende gevallen van de opvoedings- en vor-
mingsmogelijkheden van B.J. gebruik maakt. 

Mede dankzij de Centrale Afdeling Voorlichting, Docu-
mentatie en Bibliotheek zijn in het afgelopen jaar een bro-
chure en een vouwblad over het B.J.-werk verschenen, is 
een diaklank-beeld tot stand gebracht ter presentatie van het 
werk op werkbesprekingen, ouderavonden, e.d. en zijn ten-
toonstellingspanelen ter beschikking gekomen, waarmee het 
werk bij verschillende manifestaties als huishoudbeurzen, con-
gressen, e.d. kan worden gepresenteerd. 

In het kader van de voorlichtingsactiviteiten van de rijks-
overheid is enkele malen een t.v.-spot over het B.J.-werk uit-
gezonden. 

Speciale nummers van twee vaktijdschriften zijn of wor-
den aan het Bijzonder Jeugdwerk gewijd. 

Zoals elders in de memorie van toelichting wordt vermeld 
is met betrekking tot de verschillende vraagstukken op het 
terrein van het Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband 
een programma van beleidsrelevant onderzoek opgesteld. Op 
basis hiervan zal het onderzoek op dit terrein meer systema-
tisch ter hand genomen kunnen worden. 

§ 6 Sportzaken 

De toegezegde brief aan de Kamer zal in de eerste maan-
den van 1974 kunnen worden aangeboden. In afwachting 
daarvan zal in het komende dienstjaar enerzijds het beleid zo-
als dat de laatste jaren is gevoerd worden voortgezet. Ander-
zijds zullen openingen worden gemaakt voor enkele nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het is gewenst dat in het komende jaar een discussie wordt 
begonnen over de Rijksregeling subsidiëring landelijke orga-
nisaties op het gebied van de lichamelijke opvoeding en de 
sport. Aan de orde zullen moeten komen zowel de methode 
van subsidiëring als het verder ontwikkelen van normen en 
richtlijnen. Het is verheugend dat de betreffende begro-
tingspost stijging heeft kunnen ondergaan. Hierbij wordt 
aangetekend dat zal worden getracht de verkregen ruimte te 
gebruiken voor de deskundigheidsbevordering van sporttech-
nisch en organisatorisch kader, alsmede voor het oplossen 
van enkele knelpunten welke zijn ontstaan door binnen de 
organisaties te bevorderen dat steeds grotere groepen van men-
sen aan sport gaan doen. 

Het is ondergetekende bekend dat er binnen de sportorga-
nisaties onder andere door de kleinere bonden wordt gespro-
ken over een gezamenlijke aanpak van de huisvestings- en 
administratieproblematiek. Indien men door samenwer-
kingsvormen kan komen tot een betere werkwijze en daar-
door tot een doelmatiger gebruik van subsidiemiddelen zal dit 
zeker de aandacht krijgen. 

In 1973 kon worden begonnen met de uitvoering van een 
nieuw programma „Sportieve recreatie". De doelstelling van 
het artikel kan globaal worden omschreven als de bevor-
dering van sportief bewegen en spelen voor die groepen van 
de bevolking die momenteel niet of nauwelijks worden be-
reikt. In het komende dienstjaar zal naast ondersteuning aan 
en begeleiding van uit te voeren projecten in dit kader, het 
beleid voor een belangrijk deel worden gericht op zowel de 
promotie van het sportief bewegen als op de opleidingen, die 
voorzien in de behoefte van specifieke leiding. 

Ten behoeve van accommodatievoorzieningen voor sportie-
ve recreatie zullen bescheiden experimenten worden onder-
nomen. Het aanpassen van bestaande alsmede het scheppen 
van nieuwe accommodaties voor dit werk, zal de aandacht 
krijgen. De uitvoering zal geschieden in overleg met bestaan-
de instanties terwijl waar nodig organisatie zal worden bevor-
derd. 

De uitkomsten van de CBS-onderzoeken „Zweminrichtin-
gen 1970" en „Overdekte sportaccommodaties 1970" recht-
vaardigen het voortgaan met de beleidslijn t.a.v. subsidiëring 
van overdekte zwembaden, sportzalen en sporthallen. Vooral 
de sporthallen laten een optimaal gebruik zien. Gemiddeld 
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ligt dit 80 pet. hoger dan van een gymnastieklokaal dat veel 
leegstand vertoont in de schoolvrije uren zowel op de werk-
als weekeinddagen. De ondergetekende wil derhalve met zijn 
ambtgenoot van Onderwijs en Wetenschappen laten nagaan 
hoe deze, weliswaar primair voor het onderwijs bestemde ac-
commodaties, op een betere en doelmatiger manier kunnen 
worden gebruikt. Het ligt dan ook in het voornemen de 
sedert 1967 op dit deel van het beleidsterrein aangevangen 
activiteiten te continueren. In de beleidsnuancering zal wor-
den gestreefd naar uitbreiding van het aantal te subsidiëren 
overdekte zweminrichtingen en het stabiliseren van het tot 
nu toe gemiddeld aantal gesubsidieerde sporthallen en sport-
zalen per jaar. 

Afhankelijk van de beschikbare begrotingsruimte voor de 
komende jaren zal nader worden bezien of al andere soorten 
van sportaccommodaties onder de toepassing van de rijkssub-
sidieregeling kunnen worden gebracht. 

Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de 
wensen met betrekking tot de subsidiëring en vormgeving 
van een aantal in directe relatie tot de zogenaamde kleine 
binnensporten staande accommodatieve voorzieningen, zoals 
die tot uitdrukking zijn gebracht in het Rapport „Accommoda-
ties kleine zaalsporten". Met belangstelling is de ontwikkeling 
van de zgn. luchthallen als vorm van sportaccommodatie met 
een eigen karakter en mogelijkheid gevolgd. 

Vooralsnog lijkt aan de hand van een daartoe uitgebracht 
rapport „De luchthal als overdekte sportaccommodatie" - in 
nauwe samenwerking tussen de Nederlandse Sport Federatie 
en de Hoofdafdeling Sportzaken tot stand gekomen - de ver-
wachting gerechtvaardigd dat voorzieningen van deze aard hun 
aanvullende plaats zullen weten te vinden. Na overleg met 
het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zal 
worden bezien of deze accommodatie kan worden betrokken 
bij het beleid op dit terrein. 

Meer aandacht zal worden geschonken aan het feit dat in 
grote delen van het land bij de totstandkoming van sport-
accommodaties wordt geprofiteerd van de ondersteuning met 
rijksmiddelen op een andere titel dan de „Rijksregeling sub-
sidiëring overdekte sportaccommodaties". Hier spelen een rol 
de subsidiefaciliteiten op basis van werkgclegenheidsbevor-
derende maatregelen en het Bijzonder Regionaal Welzijns-
beleid. Tegen deze achtergrond moet het mogelijk zijn het 
merendeel der subsidies op titel van de „Rijksregeling ca." 
voornoemd, te doen toevloeien aan die delen of regio's van 
het land, die niet mede gebruik kunnen maken van andere op 
bijzondere doeleinden gebaseerde rijkssubsidiefaciliteiten. 
Of en in hoeverre daarbij een herziening van de „Rijksrege-
ling ca." past, zal onderwerp van kritische beschouwing zijn. 

Het beleid om te komen tot een hogere organisatiegraad 
voor de organisaties van sporttechnisch kader zal worden 
voortgezet. Tevens zal ten aanzet worden gegeven tot het ver-
lenen van steun aan organisaties, stichtingen of groepen die 
willen functioneren als .egionaal of plaatselijk „bemidde-
lingscentrum" voor zowel parttime als fulltime sporttech-
nisch kader. Met beide activiteiten wordt beoogd het ver-
loop onder gevormd sporttechnisch kader te verminderen en 
de kwaliteit te verbeteren door het bieden van meer stabili-
teit en organisatie. 

§ 7. Natuurbehoud en openluchtrecreatie 
a. Openluchtrecreatie 
In de memorie van toelichting bij de begroting 1973 werd 

reeds vermeld dat de relatie wonen en openluchtrecreatie 
bijzondere aandacht verdient. Inmiddels is de gedachtenvor-
ming op dit punt verder gegaan. Daaraan kan het volgende 
worden ontleend. De ruimtelijke mogelijkheden om zich in de 
openlucht te recreëren strekken zich wat hun situering betreft 
uit in concentrische cirkels om de woning, te beginnen bij de 
tuin om het huis tot aan de ver- weg in het landelijk gebied ge-
legen ruimten voor dag- en verblijfsrecreatie. In het jaarver-
slag 1966 van de Rijksplanologische Dienst werd een overzicht 
gegeven van deze rangorde van parken en parkgebieden. 

Daarin worden onderscheiden: 
Buurtparken, met een maximum afstand van de 

woning van 0,4 km 
Wijkparken, met een maximum afstand van de wo-

ning van 0,8 km 
Stadsdeelparken, met een maximum afstand van de 

woning van 1,6 km 
Stadsparken, met een maximum afstand van de wo-

ning van 3,2 km 
Stadsgewestparken, met een maximum afstand van de 

woning van 6,5 km 
Parkgebieden van regionale betekenis, met een maximum af-
stand van de woning van 15 km 
Parkgebieden van nationale betekenis, met een maximale af-
stand van 50 km 

In het subsidiebeleid van het departement van CRM ter 
zake van de openluchtrecreatie is tot nu toe in het algemeen 
voorbijgegaan aan de recreatievoorzieningen nabij en binnen 
de woonkern - voorzieningen met een lokale functie - . Dat 
zulks gebeurde volgt uit de opvatting over de taak van de 
rijksoverheid tegenover die van de gemeenten. Voor een 
rijksbijdrage kwamen dan ook slechts in aanmerking projecten 
die van „meer dan beperkt regionaal belang" zijn. Dit toege-
past op bovenstaand overzicht leidde er toe dat slechts de 
parkgebieden van nationale en regionale betekenis en de stads-
gewestparken voor subsidie in aanmerking kwamen. 

Zoals reeds uit de vorige memorie van toelichting bleek is er 
de laatste tijd een kentering gekomen in de opvatting over de 
rijkstaak ten aanzien van de openluchtrecreatie binnen de 
woonkern. Ook in het „Meerjarenplan 1972/1976 voor het 
rijksbeleid op het gebied van de openluchtrecreatie" werd 
hierop gewezen. Daarin werd gesteld dat „de problematiek 
van de recreatie in en om de woonkern een meer centrale 
plaats zal innemen in het openluchtrecreatiebeleid" van het 
ministerie van CRM. De voordelen hiervan kunnen als volgt 
worden omschreven: 

a. het woonmilieu zal een belangrijke verbetering kunnen 
ondergaan doordat de woningen en de voorzieningen ten be-
hoeve van de openluchtrecreatie bij elkaar komen te liggen; 

b. voorzieningen binnen en dicht bij de woonkern bezitten 
een hogere gebruikswaarde („rendement") dan voorzieningen 
op grote afstand; 

c. dichtbij gelegen voorzieningen zijn gemakkelijker be-
reikbaar te maken voor resp. streekvervoer, lokaal openbaar 
vervoer, fietsers en voetgangers, waarvoor onlangs ook de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft gepleit; 

d. het verkeer op de wegen zal in het landelijk gebied door 
een verminderde trek naar buiten afnemen; het milieu zal hier-
door minder vervuilen (t.w. geringer ruimtebeslag, minder be-
last worden met geluidshinder, autogassen, olieresten, afval, 
e tc ) ; 

e. ten aanzien van de recreatie kunnen de gebieden op gro-
tere afstand van de onderscheidene bevolkingsconcentraties ge-
makkelijker in hun oorspronkelijke staat worden behouden, 
zodat met meer zekerheid half-natuurlijke landschappen en 
waardevolle cultuurlandschappen voor de toekomst veilig 
gesteld kunnen worden; 

/. de recreatie-voorzieningen kunnen een betere functie 
gaan vervullen voor specifieke bevolkingsgroepen, zoals be-
jaarden, gehandicapten, kinderen, e.d.; 

g. de recreatie-voorzieningen worden beter dienstbaar ge-
maakt voor de dagelijkse recreatie. 

Ondergetekende zal dan ook in de komende tijd de totstand-
koming van recreatievoorzieningen in de stedelijke sfeer bevor-
deren. Alvorens echter tot een voor het gehele land geldende 
regeling te kunnen komen zal nog veel onderzoek moeten 
plaatsvinden. Immers, de tekorten aan openluchtrecreatievoor-
zieningen in de directe woonomgeving zijn in vele gevallen niet 



20 

exact bekend. Incidenteel zijn enige gegevens beschikbaar, 
doch een totaal landelijk beeld ontbreekt. Ook al zouden deze 
gegevens beschikbaar zijn, dan nog zullen de beperkte finan-
ciële middelen nopen tot een bescheiden begin. Voor het 
dienstjaar 1974 is een bedrag van f 1 500 000 voor dit doel op 
de begroting geplaatst. Ondergetekende stelt zich voor dit geld 
in het bijzonder ten goede te doen komen aan die gemeenten 
waar in grote wijken de woonsituatie slecht is en parken ont-
breken. Over de vraag hoe groot het percentage dient te zijn 
dat in deze gevallen beschikbaar kan worden gesteld wordt 
nog overlegd. 

Kon het meerjarenplan voor het rijksbeleid op het gebied 
van de openluchtrecreatie 1972/1976 nog in 1972 worden uit-
gegeven, vertraging in de werkzaamheden ten departemente, 
deels veroorzaakt door tekort aan personeel, maakt dat het 
volgende meerjarenplan waarschijnlijk eerst omstreeks de ko-
mende jaarwisseling gereed zal zijn. In dat meerjarenplan zal 
een overzicht worden gegeven van de verrichtingen in 1973. 

In het voorjaar van 1973 zijn de herziene richtlijnen „Pro-
jectontwikkeling Openluchtrecreatie" gepubliceerd. Deze 
richtlijnen plaatsen de projectontwikkeling nadrukkelijk in het 
kader van een regionale uitwerking van het recreatiebeleid. De 
aandacht wordt meer gericht op geografisch afgeronde streken 
met niet uitsluitend recreatieve functies, terwijl maatregelen 
ter conservering van bestaand openluchtrecreatie-potentieel of 
van natuurschoon meer dan voorheen een aspect zijn van de 
projectontwikkeling. Overigens is het niet de bedoeling dat het 
gehele land met in de richtlijnen genoemde „basisplannen" 
wordt bedekt. 

Voor streken met een onbetekend belang voor de openlucht-
recreatie kan die planning uiteraard achterwege blijven. 

De „Commissie Voorlichting Openluchtrecreatie" heeft een 
drietal werkgroepen geformeerd die tot taak hebben adviezen 
uit te brengen inzake: 

a. inventarisatie (bestaande voorlichting en coördinatie 
daarvan); 

b. toeristische bewegwijzering (bewegwijzering ter ver-
wijzing van het recreatieverkeer naar recreatieve en natuur-
educatieve objecten); 

c. bezoekerscentra (locatiespreiding, inrichting en financie-
ring). 

Ondergetekende hecht eraan dat de voorlichting van het Ne-
derlandse publiek optimaal wordt georganiseerd. Slechts indien 
aan de bestaande voorzieningen een zo groot mogelijke be-
kendheid wordt gegeven, ook ter plaatse, zullen zij een zo 
groot mogelijk - idieëel - rendement opbrengen. Overigens her-
innert ondergetekende gaarne aan al hetgeen op het gebied van 
voorlichting door verschillende particuliere organisaties wordt 
gedaan. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan de activiteiten 
van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, de 
VVV's, maar ook aan de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten in Nederland en verschillende provinciale „Land-
schappen". 

Daar elders in deze memorie van toelichting wordt ge-
sproken over het onderzoeksprogramma van het Directoraat-
Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie moge hier 
slechts een enkel onderzoek — verband houdende met de 
voorlichting - worden genoemd. Besloten is het beleid met be-
trekking tot de subsidiëring van toeristische routes aan een 
evaluerend onderzoek te onderwerpen. Daartoe zijn de voorbe-
reidingen inmiddels getroffen. 

In de memorie van toelichting bij de begroting 1973 werd 
uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van het kam-
peren. Sedertdien heeft de Nederlandse Kampeerraad een 
gewijzigde modelkampeerverordening opgesteld. Het concept 
is met verzoek om commentaar op 1 mei 1973 aan de provin-
ciale besturen gezonden. Zodra de commentaren binnen zijn 
zal de Kampeerraad de tekst definitief vaststellen. Daarna zal 
de modelverordening aan de gemeentebesturen worden ge-
zonden met het voorstel de verordening vast te stellen en met 

ingang van 1 januari 1974 van kracht te doen zijn. De op 12 
februari 1973 geïnstalleerde „Interdepartementale Commissie 
Kampeerwet", die tot taak heeft de vraag te beantwoorden óf 
er een kampeerwet moet komen en zo ja, wat de inhoud 
daarvan zou moeten zijn, heeft inmiddels op de eerste vraag 
een met redenen omkleed positief antwoord gegeven. Zij zet 
zich nu aan het ontwerpen van een kampeerwet. De ondergete-
kende heeft de commissie gevraagd daarbij speciaal aandacht 
te schenken aan de rechtszekerheid van de kampeerder. Een 
eerste stap in die richting is gezet door de RECRON (Organi-
satie Recreatieondernemers Nederland) die bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland te Arnhem 
de z.g. „Recron Standaard Huurovereenkomst" heeft gedepo-
neerd. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden opgenomen, 
die gelden op bij de RECRON aangesloten bedrijven voor 
verblijfsovereenkomsten, voor huurovereenkomsten voor vaste 
standplaatsen, etc. 

Hoewel het tot op zekere hoogte tot voldoening strekt, dat 
ook in het afgelopen parlementaire jaar weer verschillende 
voorzieningen voor de openluchtrecreatie tot stand konden 
komen in het kader van „werk met werk maken" door andere 
departementen, maakt ondergetekende zich toch zorgen over 
het feit, dat daarbij de coördinerende taak van zijn departe-
ment niet ten volle geldend kon worden gemaakt. Daardoor 
ontstaat het gevaar, dat met overheidsgelden door anderen tot 
stand gebrachte voorzieningen niet passen in het prioriteiten-
schema dat het meerjarenplan voor de openluchtrecreatie aan-
geeft. 

De vorige staatssecretaris belast met de openluchtrecreatie 
heeft reeds in overleg met de betrokken departementen be-
sloten de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de 
Openluchtrecreatie en het Toerisme - de INCORET - te ver-
vangen door een coördinatiecommissie op hoger niveau. De 
staatssecretaris zal binnenkort dit door zijn voorganger ge-
nomen besluit verwerkelijken. 

b. Natuur- en landschapsbescherming 
Dat het natuurbehoud zich in groeiende belangstelling van 

de bevolking mag verheugen blijkt onder meer uit de snel oplo-
pende ledentallen van verschillende organisaties, werkzaam op 
het gebied van het natuurbehoud. Zo groeide het ledental van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder-
land van 45 000 in 1963 via 77 000 in 1968 tot 170 000 in 
1973. De ondergetekende meent in deze ontwikkeling een be-
vestiging te zien van de stelling dat aan het natuurbehoud 
niet alleen een natuurwetenschappelijke en ecologische bete-
kenis dient te worden toegekend maar ook een maatschap-
pelijke. Het natuurbehoud heeft zich ontwikkeld tot een be-
langrijke factor in het sociaal-cultureel welzijnsbeleid en even-
zeer in het brede veld van het milieubeleid. 

Hoewel ondergetekende, zoals uit het vorenstaande moge 
blijken, een groot vertrouwen heeft in een goede ruimtelijke 
ordening, blijkt helaas dat het verankeren van de bestemming 
„natuurgebied" in streek- en bestemmingsplannen niet steeds 
afdoende is om in een verdere toekomst aantasting te voor-
komen. De bescherming van natuurgebieden is het doelmatigst 
indien die gebieden „in veilige hand" worden gebracht, hetzij 
bij landelijke en provinciale natuurbeschermingsorganisaties, 
hetzij bij het Staatsbosbeheer. 

Werd tijdens de behandeling van de begroting 1973 het voor 
aankopen van natuurreservaten bestemde artikel (140) van 
f 5 500 000 op f 8 000 0000 gebracht, thans is het mogelijk het 
overeenkomstige artikel te verhogen tot f 9 000 000. 

Met betrekking tot de aanwijzing van natuurterreinen in 
het kader van de Natuurbeschermingswet streeft ondergete-
kende naar uitbreiding van het aantal aanwijzingen en versnel-
ling van de procedure, die een tijdrovend en ingewikkeld ka-
rakter heeft. Een herziening van de wet, in het bijzonder wat 
de te volgen procedure betreft, wordt dan ook overwogen. 
Niettemin werd in het afgelopen dienstjaar aan verscheidene 
natuurterreinen bescherming in het kader van de Natuurbe-
schermingswet geboden. 

In het dienstjaar 1973 is overgegaan tot de aanwijzing van 
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een aantal beschermde plant- en diersoorten op grond van de 
Natuurbeschermingswet. Ten einde de bekendheid van deze 
soorten bij het publiek te vergroten is de uitgave van een 
boekje met gekleurde afbeeldingen in voorbereiding. 

De Inspecteur Uitheemse Dieren belast met het toezicht op 
de naleving van het in het dienstjaar 1972 van kracht ge-
worden artikel 3 van de Wet op de dierenbescherming en het 
daarbij behorende „Besluit op de uitheemse dieren" is in dat 
zelfde dienstjaar in functie getreden. 

De behandeling van het ontwerp van wet inzake de Bedreigde 
Uitheemse Diersoorten ondervindt enige vertraging als gevolg 
van de totstandkoming van de Conventie inzake de Internatio-
nale Handel in Bedreigde Plant- en Diersoorten tijdens een in 
1973 gehouden conferentie in Washington. Deze Conventie 
stoelt op andere principes dan het voornoemde ontwerp van 
wet. 

De conventie voorziet in grenscontrole, terwijl in het ont-
werp het onder zich hebben van aangewezen soorten wordt 
geregeld. Naar ondergetekende hoopt zal het van kracht wor-
den van het voornoemde ontwerp van wet niet al te zeer 
worden vertraagd. Wel zal worden gepoogd het ontwerp zonder 
het oorspronkelijke karakter geweld aan te doen, zover moge-
lijk aan de Conventie aan te passen. 

Ondergetekende streeft verder naar de totstandkoming van 
een regeling, welke particuliere eigenaren van natuurterreinen 
een financiële bijdrage biedt indien zij hun bezit naar natuur-
beschermingsmaatstaven in stand houden en beheren. 

De opstelling van het „Plan voor de veiligstelling van na-
tuurgebieden en landschappen", zoals reeds genoemd in de me-
morie van toelichting behorende bij de begrotingen voor de 
dienstjaren 1972 en 1973, vindt, niettegenstaande de beperkte 
hiervoor in te zetten mankracht, voortgang. Talrijke gegevens 
waaruit dit plan wordt opgebouwd, zullen een bijdrage vormen 
voor de 3e Nota Ruimtelijke Ordening. 

Hoewel, zoals hiervoor al is gesteld, de belangstelling voor 
het natuurbehoud belangrijk toeneemt, zou de kennis van het 
milieu en de plaats die natuur- en landschapsbescherming 
daarbij inneemt, moeten doordringen tot de gehele bevolking. 
In dit verband wil ondergetekende gaarne hulde brengen aan 
de organisaties die zich systematisch met de voorlichting van 
het publiek bezighouden. Daarbij neemt het Instituut voor Na-
tuurbeschermingseducatie (IVN) een belangrijke plaats in. 

Met genoegen wijst ondergetekende op de door hem ge-
steunde totstandkoming van het „Handboek voor Natuur- en 
Milieu-educatie" dat, samengesteld door een groot aantal des-
kundigen en uitgegeven door het IVN, de methodieken en mo-
gelijkheden voor informatie, onderwijs en vorming met betrek-
king tot natuur en milieu behandelt. 

Het boek zal een ruime verspreiding krijgen. 
De in het najaar van 1973 te beginnen „Aktie Natuur", be-

doeld om gelden bijeen te brengen ten behoeve van particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties zal, indien zij slaagt, extra fi-
nanciële steun kunnen geven aan het IVN. Maar ook aan or-
ganisaties die zich inspannen om de Waddenzee te sparen en 
die welke hetzij landelijk, hetzij regionaal in het algemeen het 
natuurbehoud verdedigen. 

Ondergetekende waardeert ook de huidige activiteiten van 
actiegroepen, wetenschappelijke werkgroepen en andere parti-
culiere initiatieven in hoge mate. Ten einde dergelijke activi-
teiten zo doeltreffend mogelijk te doen zijn, juicht hij de bun-
deling hiervan door middel van de instelling van provinciale 
milieufederaties van harte toe. Van zijn kant wil ondergete-
kende gaarne bijdragen tot een effectieve coördinatie van de 
activiteiten van de particuliere instanties en groeperingen 
enerzijds en het voor het natuurlijk milieu beleidsverantwoor-
delijke departement anderzijds o.a. door voortdurend open te 
staan voor dialoog en de eerstgenoemde binnen zijn mo-
gelijkheden steun te bieden. 

In 1973 vond in Wenen een Europese ministersconferentie 
inzake het leefmilieu plaats die in het bijzonder het behoud 
van het natuurlijk milieu tot onderwerp had. Hoewel de resul-
taten van een dergelijke conferentie zich veelal niet op korte, 
termijn laten meten, verwacht ondergetekende dat op middel-
lange termijn deze conferentie zijn vruchten zal afwerpen. 

Het internationale overleg met betrekking tot de milieupro-
blematiek wordt gekenmerkt door een toenemende frequentie. 

Gezien het belang van dergelijk overleg voor de oplossing 
van mondiale en regionale milieuproblemen, alsmede gezien de 
bijdrage die dit overleg aan het natuurbeschermingsbeleid op 
nationaal niveau kan leveren, acht ondergetekende het noodza-
kelijk hieraan in verhoogde mate aandacht te besteden. 

c. Algemeen 
In het afgelopen parlementaire jaar is herhaaldelijk ge-

sproken en geschreven over de bedreiging van de natuur door 
de recreant. Het ging daarbij niet in de eerste plaats om indivi-
dueel wangedrag, doch veeleer om de schade die aan de natuur 
werd toegebracht indien grote aantallen mensen zich vermeien 
in natuurgebieden waarvan het natuurlijk draagvermogen dat 
niet toeliet. Daarenboven werd gerapporteerd over het 
plaatsen van grote groepen tenten en caravans waar zulks uit 
het oogpunt van ruimtelijke ordening niet zou moeten. 

Ondergetekende is van mening dat zowel een ongeremde 
groei van de dagrecreatie als die van de verblijfsrecreatie in 
kwetsbare gebieden door het toepassen van het planologische 
principe der „zonering" voorkomen kan worden. Daartoe is 
het wel noodzakelijk dat de in streek- en bestemmingsplannen 
gegeven bestemmingen worden gehandhaafd. Een beroep op 
de besturen van provincies en gemeenten, belast met de 
gemeentelijke en regionale ruimtelijke ordening, acht onderge-
tekende dus op zijn plaats. 

Ten aanzien van het grootste natuurgebied in ons land, de 
Veluwe, is - zoals reeds in de memorie van toelichting bij de 
begroting van 1973 werd aangekondigd - inmiddels hei onder 
leiding van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer staande on-
derzoek naar het natuurlijke draagvermogen begonnen. 

Een tweede gebied waar de belangen van natuurbehoud en 
openluchtrecreatie botsen is het Waddengebied. Zonder 
vooruit te lopen op de resultaten van de Waddenzeecommissie 
kan worden gesteld dat het beleid met betrekking tot de open-
luchtrecreatie van dit gebied dient te stoelen op een integraal 
beleidsplan, dat zijn uitgangspunten onder andere vindt in de 
waarden van natuur en landschap. 

Ook het Grevelingenbekken is een gebied waar natuurbe-
houd en openluchtrecreatie met elkaar in strijd kunnen komen. 
Momenteel wordt in de Stuurgroep Grevelingen gewerkt aan 
een herziening van de plannen zoals die destijds door de Com-
missie Inrichting Deltawateren zijn ingediend. Ook daar zullen 
in de eerste plaats de principes van ruimtelijke ordening 
worden toegepast terwijl bij de inrichting grote zorg aan het 
zich daar ontwikkelende natuurlijk milieu" zal worden besteed. 

Indien de druk van de dagrecreatie op het Grevelingen-
bekken geringer zal blijken te zijn dan op grond van tot nu 
toe beschikbare prognoses mocht worden verwacht, dan zal 
dit in de eerste plaats een verruiming van de bestemmingen 
„natuurgebied" tot gevolg hebben. De vraag of ook de be-
stemming „verblijfrecreatie" verruiming behoeft zal nader 
worden onderzoent. Voorkomen dient te worden dat een te 
groot deel van dit unieke gebied met tweede woningen wordt 
bebouwd. 

Met betrekking tot de problematiek rond de Nationale 
Parken en Nationale Landschappen kan worden meegedeeld 
dat de interdepartementale commissie, ingesteld door de vorige 
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, met haar werkzaamheden zover is gevorderd dat nog dit 
jaar een interimadvies over de nationale parken zal worden 
uitgebracht. Daarenboven zal zo mogelijk nog dit jaar een 
nota gereed komen betreffende het onderwerp Nationale 
Landschappen, waarin o.m. een uiteenzetting zal worden ge-
geven van een voor de selectie van potentiële landschappen 
te volgen objectieve methode en in samenhang daarmee over 
de algemene maatstaven waaraan deze mogelijke nationale 
landschappen in kwalitatief opzicht moeten voldoen. 

Meer en meer wordt ernaar gestreefd specifieke voorzie-
ningen voor de openluchtrecreatie te integreren in het woonmi-
lieu en in het landschap. 

Dit betekent enerzijds dat recreatieprojecten - belangrijke 
12 600 XVI 2 (4) 
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elementen in de steeds meer op sociaal-culturele motieven 
stoelende landschapsbouw - zorgvuldig in het landschap 
worden ingepast en dat voorzieningen die in een bepaald land-
schap niet thuishoren worden geweerd en anderzijds dat bij het 
treffen van landschappelijke voorziening - bij voorbeeld in het 
kader van ruilverkavelingen - de belangen van de openluchtre-
creatie in het oog worden gehouden. In veel gevallen hebben 
landschappelijke voorzieningen in meerdere of mindere mate 
een recreatieve functie: óf omdat zij op zichzelf een mo-
gelijkheid bieden voor (extensieve vormen van) openluchtre-
creatie óf omdat zij elementen vormen die een rol spelen bij de 
landschapsbeleving. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt zijn er twee vormen van 
openluchtrecreatie die in de komende tijd in verhoogde mate 
de aandacht van ondergetekende zullen hebben. Dat zijn de 
openluchtrecreatie in de omgeving van de woning en het kam-
peren. Het beleid zal erop gericht zijn dat alle lagen van de be-
volking kunnen deelhebben aan het buitenleven. Daartoe is 
nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden die hiertoe 
kunnen worden geboden. Voorkomen dient te worden dat de 
meest geschikte ruimten in feite exclusief worden gebruikt 
door bevolkingsgroepen die zich dat financieel kunnen veroor-
loven. 

§ 8. Radio, televisie en pers 
a. Algemeen 
De vrijheid van meningsuiting is een uitermate kwetsbaar 

goed. De overheid dient op dit terrein van het maatschap-
pelijk leven er vooral voor te waken, dat aan die vrijheid 
- behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet - geen 
beperkingen worden gesteld. Wat de massacommunicatie-
media betreft is het de taak van de overheid ervoor te 
zorgen dat zij onafhankelijk van haar en ten dienste van de 
burgers functioneren, want de vrijheid van meningsuiting die 
door middel van pers, radio en televisie gestalte krijgt is niet 
alleen voor de individuele persoon van grote waarde, zij is ook 
en vooral van wezenlijk belang voor de democratie zelf, omdat 
deze zich slechts in een maatschappij van mondige mensen kan 
verwerkelijken. De bemoeiingen van de overheid met de mas-
samedia vinden in het bijzonder hun rechtvaardiging in het al-
gemene belang dat in een vrije en rijkgeschakeerde informatie-
voorziening en opinievorming is gelegen. De kanalen waar-
langs het massacommunicatieproces verloopt, dienen een 
veelzijdige en veelkleurige stroom van nieuws, informatie en 
opinie door te geven. In de omroep is daartoe het zogenaamde 
open bestel in het leven geroepen, in de pers is er de diversiteit 
van kranten en tijdschriften. Omroep en pers komen ieder op 
hun eigen wijze tegemoet aan de geestelijke behoeften van het 
publiek. In vele opzichten vervullen zij complementaire func-
ties. In zoverre van de overheid wordt gevraagd een geïnte-
greerd massamediabeleid te voeren, is ondergetekende van me-
ning dat dit beleid primair dient te zijn gericht op de informa-
tiebehoeften van het publiek, op de vraag op welke wijze en in 
welke mate de massamedia radio, televisie en pers aan die zeer 
verschillende behoeften tegemoet komen. In dit kader is het 
vraagstuk van de lokale kabelomroep en de regionale omroep 
van belang. Centraal staat daarbij de vraag op welke wijze 
deze in de totale structuur van het Nederlandse omroepbestel 
dienen te worden ingepast en of aan de veronderstelde be-
hoeften aan lokale radio- en/of televisieprogramma's, gezien 
in het licht van de enorme sommen geld die met de te treffen 
voorzieningen voor lokale en regionale omroep zijn gemoeid, 
daarmee op adequate wijze tegemoet wordt gekomen. Bij de 
vaststelling van zijn beleid ten deze zal de ondergetekende 
zeker ook de noodzaak van een verdere uitbouw van de in-
structieve omroep door inschakeling van radio en televisie in 
het kader van een multi-mediale aanpak van onderwijs en vor-
ming, in zijn overwegingen betrekken. De ondergetekende 
hoopt al deze facetten in de toegezegde nota over het media-
beleid tot hun recht te doen komen. 

Voor het verkrijgen van een algemene indruk van de te ver-
wachten ontwikkeling op het gebied van de radio en televisie 

in het begrotingsjaar 1974 en volgende jaren veroorlooft on-
dergetekende zich hiertoe te verwijzen naar de Kamerstukken 
betrekking hebbende op het wetsontwerp tot wijziging van de 
Wet op de Omroepbijdragen (zitting 1972-1973 - 12 024). 
Enkele punten wil hij hier nog nader belichten. 

De verhoging van de tarieven van de omroepbijdragen tot 
f 108 per jaar voor houders van televisie- (c.q. en radio-)toe-
stellen en tot f 33 per jaar voor hen die uitsluitend één of meer 
radiotoestellen hebben, is per 1 juli 1973 ingegaan. Alleen-
staande bejaarden, wier inkomen zich beperkt tot de AOW-uit-
kering en alleenstaande bejaarden die in een bejaardencentrum 
of verpleeginrichting verblijven en die alleen zakgeld/kleed-
geld ontvangen, komen voor één jaar in aanmerking voor een 
reductie van de omroepbijdrage A (televisie) van f 108 tot 
f 90. Daarmede wordt uitvoering gegeven aan een tijdens de 
behandeling van de wijziging van de Wet op de Om-
roepbijdragen door de Tweede Kamer aangenomen motie. 
Verder zijn de normen voor vrijstelling van de betaling van de 
omroepbijdrage om financiële redenen op een zodanig niveau 
gesteld, dat de sedert de laatste vaststelling der normen (sep-
tember 1970) toegepaste verhogingen van de AOW-uitkering, 
voor zover van conjuncturele aard, erin zijn verwerkt. Ten 
slotte zal uitvoering worden gegeven aan de tijdens de behan-
deling van de wijziging van de Wet op de Omroepbijdragen 
door de Tweede Kamer aangenomen motie waarmee de Rege-
ring werd uitgenodigd een beleidsnota op te stellen waarin pro-
blemen zoals toekomstige verhoging van de omroepbijdragen 
al dan niet door middel van een jaarlijkse na-indexering, de fi-
nanciering der vrijstellingen en de meerjarenplanning van in-
komsten en uitgaven aan de orde zouden moeten komen. De 
ondergetekende streeft ernaar deze nota op een zodanig 
tijdstip aan de Kamer aan te bieden, dat de naar aanleiding 
van de nota te voeren discussie richtinggevend voor de vast-
stelling van een volgende verhoging van de omroepbijdragen 
zal kunnen zijn. 

Over de bouwactiviteiten op het Omroepkwartier in Hil-
versum kan ondergetekende mededelen, dat inzake de bouw 
van de parkeergarage, waaromtrent bij de mondelinge behan-
deling van het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de 
Omroepbijdragen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van gedachten is gewisseld, nog geen definitieve beslissing is 
genomen. In het bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting 
heeft een aantal leden bij de behandeling van de betreffende 
bouwplannen gevraagd om alternatieve voorstellen ter oplos-
sing van het parkeervraagstuk. Enkele alternatieve plannen 
zijn inmiddels ingediend. Het bestuur van de NOS heeft zich 
daarover echter nog niet uitgesproken en evenmin heeft de Re-
geringscommissaris met het oog op zijn aan ondergetekende 
uit te brengen advies zijn standpunt bepaald. Bij zijn besluit zal 
ondergetekende overwegen in hoeverre daarbij rekening kan 
worden gehouden met de aanbevelingen over de integratie van 
verkeer en vervoer neergelegd in bijlage I van de brief van de 
minister van Verkeer en Waterstaat van 14 mei 1973 aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (zitting 1972-1973 -
12 000, hoofdstuk XII der rijksbegroting voor het dienstjaar 
1973, stuk nr. 30). 

Het voorontwerp van de kantoorflat is goedgekeurd door 
het bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting, dat in-
tussen de architect opdracht gegeven heeft een definitief ont-
werp in te dienen. De Regeringscommissaris voor de Omroep 
zal ook hierover zijn standpunt bepalen, wederom in verband 
met zijn aan ondergetekende uit te brengen advies, na de inter-
departementale werkgroep van deskundigen te hebben geraad-
pleegd. Verwacht wordt, dat in de eerste helft van 1974 met 
de uitvoering van de bouwplannen kan worden begonnen. 

In de memorie van toelichting op hoofdstuk XVI der 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 heeft de ambtsvoor-
ganger van ondergetekende reeds vermeld, dat de brand in het 
studiocomplex Vitus te Bussum heeft geleid tot een fundamen-
tele wijziging van de schakel- en presentatiefaciliteiten, die 
hoofdzakelijk in dat complex waren geconcentreerd. Daarbij is 
de versnelde bouw van het in fase IV geplande definitieve cen-
trale schakel- en presentatiecentrum reeds genoemd als een op-



23 

lossing voor herstel van de door de brand veroorzaakte 
schade. Het bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting 
heeft de architect reeds verzocht een voorontwerp in te dienen 
voor fase IV A waarin onder meer bovengenoemd centraal 
schakel- en presentatiecentrum zal worden opgenomen. 

b. Radio 
In de thans voorliggende ontwerpbegroting is, ter uitvoering 

van de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de 
wijziging van de Wet op de Omroepbijdragen door de Kamer 
uitgesproken wens, rekening gehouden met de financiering van 
de Wereldomroep uit de algemene middelen. De raming van 
de bijdrage aan de omroep is daartoe met het voor de financie-
ring van de Wereldomroep naar het zich thans laat aanzien be-
nodigde bedrag verhoogd. 

Vanwege de korte tijd die voor de voorbereiding van de ont-
werpbegroting beschikbaar was, is als voorlopige oplossing be-
sloten het totale, met de financiering van de Wereldomroep ge-
moeide, bedrag voorshands op de ontwerpbegroting van het 
door de ondergetekende beheerde begrotingshoofdstuk op te 
voeren. Nader zal moeten worden bezien of voor volgende be-
grotingsjaren meerdere departementen bij de bestrijding van de 
kosten van de Wereldomroep moeten en kunnen worden be-
trokken. 

Zoals ondergetekende reeds tijdens de behandeling in de 
Tweede Kamer van het wetsontwerp tot goedkeuring van het 
Verdrag van Straatsburg ter bestrijding van „piratenzenders" 
en het daarmede verband houdende ontwerp van wet tot 
wijziging van de Telegraaf" en Telefoonwet 1904 heeft toege-
zegd, zullen nachtuitzendingen op een der AM-zenders wor-
den mogelijk gemaakt. NOS en omroeporganisaties streven 
ernaar het programma van Hilversum III zodanig aan te pas-
sen, dat wordt tegemoetgekomen aan de bij een deel der be-
volking gevoelde behoefte aan beluistering van zogenaamde 
popmuziek. De horizontale programmering zal daarbij als uit-
gangspunt dienen. 

c. Televisie 
In de memorie van toelichting bij de begroting voor het 

dienstjaar 1973 is de vraag opgeworpen, of niet tot verhoging 
van de minimumcontributie - die thans is gesteld op f 5 per 
jaar of, indien in het lidmaatschap de verstrekking van een 
programmablad is begrepen, op f 13 per jaar - moet worden 
overgegaan. Tevens werd aangekondigd dat zou worden bezien 
of er aanleiding is het minimumaantal leden dat een aspirant-
omroeporganisatie moet hebben ingeschreven om voor 
toewijzing van zendtijd in aanmerking te komen, te verhogen. 
Het door de Omroepraad hierover uitgebrachte advies is 
tijdens de behandeling van de wijziging van de Wet op de Om-
roepbijdragen bij brief van 10 maart 1973, ter vertrouwelijke 
kennisneming van de leden der Tweede Kamer, aangeboden. 
Thans kan worden medegedeeld, dat een wijziging te dezer 
zake van het Omroepbesluit in voorbereiding is. 

In het Omroepbesluit is bepaald op welke wijze de overheid 
het onderzoek naar de aantallen betalende leden/contribu-
anten van de (aspirant) omroeporganisaties dient uit te voeren. 
Ofschoon de tot dusver gehanteerde methode van onderzoek 
naar de mening van ondergetekende in statistisch opzicht juist 
is, vereist zij wellicht enige aanvulling en wijziging ten einde 
de uitkomsten van de te houden onderzoeken zodanig te 
verfijnen dat de betrouwbaarheidsfactor van de steekproeven 
wordt verhoogd. De ondergetekende heeft een Commissie On-
derzoek Ledentelling Omroeporganisaties ingesteld die tot taak 
heeft hem dienaangaande voorstellen te doen. Deze commissie 
bestaat uit vertegenwoordigers van de omroeporganisaties, de 
Dienst Omroepbijdragen en het ministerie van Cultuur, Rece-
atie en Maatschappelijk Werk. 

Een vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is tot adviseur benoemd. 

De invoering van plaatselijke kabelomroep staat momenteel 
in het middelpunt van de belangstelling. Op dit punt dient 
evenwel grote voorzichtigheid in acht genomen te worden. 
Enerzijds worden de financiële en programmatische aspecten 

door de voorstanders van lokale omroep onderschat, an-
derzijds is een blijvende behoefte aan plaatselijke omroep bij 
de bevolking (en daarmee de veronderstelde communicatiebe-
vorderende functie van de lokale omroep) nog een open vraag. 

Bovendien is het nog niet geheel duidelijk welke plaats de 
kabelomroep moet innemen in het grotere geheel van de regi-
onale omroep, reden waarom de door de ambtsvoorgangers 
van ondergetekende aan de Tweede Kamer toegezegde nota re-
gionale omroep tot dusver nog niet kon worden ingediend. Ten 
einde een duidelijk inzicht te kunnen krijgen in de mo-
gelijkheden en problemen van de kabelomroep, is besloten tot 
een wetenschappelijk begeleid experiment in een beperkt 
aantal gemeenten die qua grootte, karakter en regionale sprei-
ding een zekere modelwaarde hebben. Om deze experimenten 
mogelijk te maken en tevens om de bevolking met dit nieuwe 
medium, waarvoor zij immers zelf zal moeten gaan betalen, 
bekend te maken, zullen gedurende het eerste jaar van het ex-
periment aanloopsubsidies door dit ministerie worden verstrekt 
die geput zullen worden uit de reservering voor de regionale 
omroep. De NOS is in principe bereid haar medewerking te 
verlenen door het ter beschikking stellen van apparatuur en 
mankracht. De onderhandelingen met de zes gemeenten, die in 
principe zijn aangewezen, over de uitvoering van het experi-
ment en de daaraan verbonden voorwaarden, zijn nog niet be-
eindigd. 

d. Pers 
Een verheugende ontwikkeling in de sector van de pers heeft 

zich bij de dagbladen gemanifesteerd. Het jaar 1972 heeft, in 
vergelijking met voorafgaande jaren, een belangrijke verbete-
ring te zien gegeven van de economische positie van de dag-
bladpers en de gepubliceerde exploitatieresultaten over de 
eerste maanden van het lopende jaar - gezien tegen de achter-
grond van een zich nog steeds herstellende algemene conjunc-
tuur - wettigen de verwachting, dat het economisch herstel in 
de dagbladpers zich doorzet. Belangrijk in dit verband is het, 
dat deze economische opleving in de dagbladpers vooral van 
structuele aard is doordat als gevolg van abonnementsprijs-
verhogingen een met het oog op conjunctuurschommelin-
gen noodzakelijk geachte evenwichtiger verdeling tussen de 
inkomsten uit advertenties en die uit abonnementen ver-
kregen werd. Deze (structurele) verbetering, alsmede de door 
de vorige regering getroffen steunmaatregelen in het kader 
waarvan over 1972 en 1973 elk jaar f 15 min. aan de dagblad-
en nieuwsbladpers werd uitgekeerd, hebben het gevaar van het 
door zuiver economische oorzaken verdwijnen van kranten ge-
reduceerd. Deze stelling vindt grond in het feit, dat slechts 
éénmaal een krediet tèn laste van het Bedrijfsfonds voor de 
Pers i.o. behoefde te worden verleend. 

Verschillende andere aanvragen werden, voornamelijk we-
gens beduidend gunstiger bedrijfsresultaten, na verloop van 
tijd ingetrokken. Met het oog op het feit, dat op het 
Bedrijfsfonds voor de Pers i.o. blijkens de praktijk niet een zo-
danig beroep wordt gedaan als bij de voorlopige instelling 
ervan werd verwacht, meent ondergetekende te moeten conclu-
deren, dat een nadere bezinning op de functie van dit instituut 
gewenst is. 

IV. Maatschappelijke ontwikkeling 

§ 1. Onderzoek en planning 

Het verheugt de ondergetekende mede te kunnen delen dat 
de nieuwe subsidieregeling ten behoeve van het Nederlands In-
stituut voor Maatschappelijke Opbouw en het Nederlands In-
stituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek, die vorig jaar 
aangekondigd werd, reeds voor het kalenderjaar 1972 in wer-
king kon worden gesteld. Met het Nederlands Instituut voor 
Maatschappelijke Opbouw kon hierover reeds vorig jaar over-
eenstemming worden bereikt, met het Nederlands Instituut 
voor Maatschappelijk Werk Onderzoek en de Nationale Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn kon het overleg dit jaar wor-
den afgerond. 
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Van de gereed gekomen onderzoeksprojecten verdienen 
vooral vermelding: 

„De gang naar de sociale dienstverlening" en „Kennis en 
beeld van de sociale dienstverlening". Laatstgenoemde studie 
is gedeeltelijk een herhaling van een onderzoek dat in 1966 
werd gerapporteerd. Deze twee projecten die elkaar in zekere 
zin aanvullen bieden onder meer de volgende resultaten. 

Sinds 1966 valt bij de bevolking een verschuiving van mate-
riële naar immateriële problematiek te constateren. Er blijkt 
nog steeds een aantal barrières te bestaan om de gang naar de 
sociale dienstverlening te maken, waarbij opvalt dat meer 
kennis van en een meer positieve houding tegenover de sociale 
dienstverlening, deze barrières niet of nauwelijks lijken aan te 
tasten. Ook de geografische situering lijkt van minder belang 
dan wel wordt aangenomen. In dit verband is nog vermeU 
denswaard dat de ondervraagde stadsbewoners belang hechtten 
aan een grotere concentratie op centrale punten en de concen-
tratie niet noodzakelijkerwijs in de eigen wijk wensten. Con-
centratie in de eigen wijk wordt, begrijpelijkerwijs, vooral 
voorgestaan door hen, die om fysieke of sociale redenen meer 
aan hun woning gebonden zijn. 

In het onderzoeksprogramma voor het lopende en het ko-
mende jaar is gepoogd de verschillende terreinen van de maat-
schappelijke ontwikkeling op een zo evenwichtig mogelijke 
wijze te bestrijken. Naast onderzoekingen naar processen van 
samenlevingsopbouw, procedures van inspraak en verhouding 
tussen overheid en bevolking, die gaande zijn of nog geënta-
meerd zullen worden, zal voortgang worden gemaakt met on-
derzoek op het terrein van het gezin, de gezinsverzorging, de 
bejaarden en de gehandicapten. Voor de uitvoering van deze 
onderzoekingen zijn ingeschakeld, of zullen ingeschakeld 
worden, de twee vanuit dit Directoraat-Generaal gesubsi-
dieerde onderzoeksinstituten, daarnaast universitaire en an-
dere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. 

§ 2. Organisatie en personeel 
In de memorie van toelichting 1973 werd reeds gesigna-

leerd, dat een hernieuwde belangstelling valt te constateren 
voor de bijdrage van de vrijwilliger op het terrein van het 
welzijnswerk. Deze tendens zet zich onmiskenbaar door. Op 
diverse terreinen worden pogingen ondernomen, meer mo-
gelijkheden te openen voor het optreden van vrijwilligers, 
terwijl daarvoor ook van de kant van de bevolking zelf meer 
animo lijkt te bestaan dan voorheen. Ook in de regeringsver-
klaring van mei jl. is op het belang hiervan gewezen. Het is 
goed zich daarbij te realiseren, dat de term „vrijwilliger" ge-
bruikt wordt voor het optreden van personen, die onderling 
sterk gedifferentieerde taken vervullen. Dit komt bij voorbeeld 
zeer duidelijk tot uitdrukking in een nota van de Nationale 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van november 1972 *). 

Het ministerie heeft ook zelf initiatieven genomen op dit 
terrein. In februari 1971 vroeg het departement de stedelijke 
organen voor overleg en advies in Arnhem, Tilburg en Gro-
ningen na te gaan of het mogelijk zou zijn in die plaatsen een 
proef te nemen met vrijwilligerscentrales. Daarbij werd over-
wogen, dat het veelal niet gemakkelijk is een overzicht te 
krijgen, zowel van de mogelijkheden om als vrijwilliger op te 
treden als van het beschikbare potentieel van vrijwilligers. Zo 
ontstond op het departement, mede onder invloed van be-
paalde ontwikkelingen in het buitenland, het idee van de 
vrijwilligerscentrale. Zo'n centrale zou vraag en aanbod van 
vrijwilligers op plaatselijk niveau moeten confronteren en, in-
dien mogelijk, koppelingen tot stand moeten brengen. Tevens 
zouden centrale denkbeelden ontwikkeld kunnen worden 
over een eigentijdse vormgeving van het vrijwilligerswerk. De 
bedoeling van het departementale verzoek aan de stedelijke 
raden in de drie gemeenten was, dat deze werkformule op 

!) Selectie uit het materiaal van de Commissie ter bestudering 
van het vrijwilligersvraagstuk van de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn (1964-1968). 

een beperkt aantal plaatsen in de praktijk zou worden be-
proefd. Zouden de resultaten van die verkenning positief zijn, 
dan zou men ook elders volgens deze opzet kunnen gaan wer-
ken. Inmiddels zijn eind 1972 in Arnhem en Tilburg vrijwil-
ligerscentrales gestart met subsidie van dit departement. Deze 
projecten worden door onderzoek begeleid om na afsluiting 
een duidelijk beeld te hebben van de resultaten van deze 
proefneming. De projecten hebben een looptijd van in totaal 
16 maanden; het ligt in de bedoeling, dat het eindrapport in 
de loop van 1974 beschikbaar zal zijn. 

In dezelfde periode waarin het departement het initiatief 
nam, dat leidde tot de projecten in Arnhem en Tilburg, werden 
ook door anderen vrijwilligersprojecten opgezet. In vrijwel alle 
op het departement bekende projecten speelt de wens tot het 
koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligers een belangrijke 
rol. Dit is bij voorbeeld het geval bij de actie „Graag gedaan", 
die in de jaren 1970-1973 in Rotterdam werd gehouden op 
initiatief van de Nederlandse Bond van Sociaal Cultureel Vor-
mingswerk in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. 
Hetzelfde geldt voor het plan van de Nederlandse Omroep 
Stichting voor een televisieprogramma in het seizoen '73-'74, 
waarin bepaalde vormen van vrijwilligerswerk getoond zullen 
worden. Aan dit programma zal een landelijk vrijwilligersbe-
middelingsbureau worden gekoppeld, dat verbindingen zal 
trachten te leggen tussen diverse categorieën van geïnteres-
seerden, die op de programma's reageren. 

Het aantrekkelijke van deze benadering via min of meer ex-
perimentele projecten is, dat men zo de voor- en nadelen van 
diverse werkwijzen in de praktijk kan toetsen. Het is dan 
echter wel zaak de ervaring en inzichten van de diverse pro-
jecten onderling te vergelijken. De ondergetekende hoopt en 
vertrouwt, dat vergelijking van de diverse initiatieven en de re-
sultaten daarvan zal bijdragen tot een eigentijdse vormgeving 
van het vrijwilligerswerk. Hij acht dit van belang voor een juist 
evenwicht tussen het werk van vrijwilligers en beroepskrachten 
op het terrein van de welzijnsbevordering. 

In 1971 kwam het rapport gereed van de Werkgroep Ge-
zinsbenadering, die door het ministerie werd ingesteld in 
overleg met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
In dat rapport werd onder andere aangedrongen op de oprich-
ting van een landelijk instituut voor methodiekontwikkeling, 
dat zich onder andere bezig zou gaan houden met de gezinsbe-
handeling. De werkgroep was echter van mening, dat het insti-
tuut zich niet tot gezinsbehandeling zou moeten beperken, on-
der meer omdat juist vergelijkende studie nodig is van verschil-
lende methoden op het terrein van de psycho-sociale hulpverle-
ning. Daarbij werd overigens niet uitgesloten, dat het instituut 
in de beginperiode vooral zijn aandacht zou richten op de ge-
zinsbehandeling. Het doel zou echter toch dienen te blijven: 
ontwikkeling en vernieuwing van methodiek in het algemeen. 

Inmiddels is een begin gemaakt met de uitvoering van deze 
aanbeveling. Door het departement wordt met ingang van 
1973 gesubsidieerd in de kosten van aanstelling van een lan-
delijk consulent voor de gezinsbehandeling. Deze consulent 
heeft tot taak instellingen op hun verzoek terzijde te staan bij 
het invoeren en toepassen van de gezinsbehandeling. Door de 
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Natio-
naai Centrum Geestelijke Volksgezondheid is een curatorium 
gevormd, dat deze consulent bij de uitvoering van zijn taak 
terzijde staat. Een vertegenwoordiger van dit ministerie neemt 
aan de besprekingen in het curatorium deel als adviseur; aan 
het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is ge-
vraagd eveneens een adviseur aan te wijzen. Na verloop van 
tijd zal worden nagegaan, of deze activiteit moet worden ge-
continueerd en eventueel in een bestaand instituut kan worden 
ondergebracht. 

Met de gestage groei van de dienstverlening aan bejaarden 
wordt ook de personeelsvoorziening in kwalitatief en kwanti-
tatief opzicht van toenemend belang. Voor de dienstencentra 
en de projecten gecoördineerd bejaardenwerk blijkt het 
moeilijk te zijn om adequaat opgeleid personeel aan te 
trekken. 
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Dit kan wellicht worden toegeschreven aan beperkte finan-
ciële mogelijkheden, maar is ook een kwestie van ondui-
delijkheid wat betreft de aan de functionarissen te stellen des-
kundigheidseisen. 

Ditzelfde geldt ook voor de personeelsvoorziening in de be-
jaardennoorden, waar de behoefte aan deskundigheidsbevorde-
rende activiteiten vooral voor het middenkader en voor het 
directieniveau groot is. 

Zolang voorzieningen in het kader van het algemene on-
derwijs, die voor de hier bedoelde functies relevant zijn, (nog) 
ontbreken dient de praktijksector zelf zorg te dragen voor een 
goede personeelsvoorziening. Op het terrein van het bejaarden-
werk hebben gedurende een aantal jaren drie landelijke oplei-
dingsinstituten gefunctioneerd, te weten de Stichting Katho-
lieke Opleidingen Bejaardenwerk, de Stichting Opleidingen Be-
jaardenzorg en de Stichting Protestantse Opleidingen Bejaar-
denzorg. Het is verheugend, dat deze drie stichtingen hebben 
besloten tot een fusie, waartoe is opgericht de Landelijke 
Stichting Opleidingen Bejaardenwerk (LSOB). Eerlang zal de 
LSOB de werkzaamheden van de drie vroegere opleidingsinsti-
tuten overnemen. 

Hierbij doet zich de complicatie voor, dat het enerzijds ten 
behoeve van de personeelsvoorziening op korte termijn nood-
zakelijk is bepaalde opleidingen te continueren, terwijl an-
derzijds rekening moet worden gehouden met de ontwikke-
lingen op wat langere termijn. Centraal daarbij staat, dat een 
deel van de thans bestaande opleidingen in een of andere vorm 
over zal moeten gaan naar opleidingsinstituten, die ressor-
teren onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Mede met het oog daarop zal in de komende tijd meer aan-
dacht gevraagd worden voor langer termijnplanning. Duide-
lijk zicht op doelstellingen en doelmatige organisatiestructu-
ren vormen daarbij een onmisbare voorwaarde. Eerst op basis 
daarvan zullen adequate deskundigheidseisen geformuleerd 
kunnen worden en zal de kwantitatieve behoefte aan bepaalde 
typen functionarissen kunnen worden geraamd, zodat de beno-
digde opleidingen naar inhoud en omvang kunnen worden 
vastgesteld. 

Bezien zal moeten worden, hoe en in welk kader de hier ge-
noemde activiteiten het meest doelmatig ter hand genomen 
kunnen worden. 

De snelle opkomst van kindercentra heeft de Werkgemeen-
schap Kindercentra in Nederland (WKN) geplaatst voor een 
omvangrijk personeelsvoorzieningsprobleem. Om de reeds aan-
wezige leidsters in snel tempo een minimum aan scholing te 
verschaffen organiseert de WKN nu reeds enkele jaren zoge-
naamde praktijktrainingen. 

Deze trainingen zijn een eerste vorm van deskundigheidsbe-
vordering ten behoeve van inadequaat of zelfs in het geheel 
niet opgeleid personeel. Naast de praktijktrainingen heeft de 
WKN inmiddels ook een commissie opleidingen in het leven 
geroepen, die tracht via inventarisatie van reeds bestaande, 
verwante opleidingen en functie-omschrijvingen tot een verant-
woorde keuze te komen met betrekking tot deskundigheids-
eisen op langere termijn. Ook hier zal de deskundigheidsbevor-
dering niet als een op zichzelf staande zaak benaderd kunnen 
worden, maar zullen verbindingen gelegd moeten worden met 
vast te stellen criteria van doelmatigheid en efficiency. 

Bij organisaties voor maatschappelijk welzijn op het uitvoe-
rend vlak neemt vooral de laatste jaren op verschillende ni-
veaus de behoefte aan goed geschoold leidinggevend kader 
sterk toe. 

Voor wat betreft het directieniveau komt deze ontwikkeling 
met name voort uit de toenemende omvang van de instellingen 
en uit de hogere eisen, die in samenhang daarmee gesteld 
worden aan de ondersteunende en coördinerende functies 
binnen instellingen, intern en extern. 

Voor het middenkader van instellingen (het personeel dat 
leiding geeft aan de uitvoering), en voor de andere leidingge-
vende niveaus is deze ontwikkeling voorts nog toe te schrijven 
aan de erkende noodzaak, de hulpverlening duidelijker af te 
stemmen op de maatschappelijke behoeften en aan de veran-
derende opvattingen omtrent de wijze waarop de cliënt be-
naderd dient te worden. 

Daarnaast wordt nog een meer toegepitste kennis van be-
paalde benaderingswijzen en technieken noodzakelijk geacht. 
Deze kan bijvoorbeeld liggen op het terrein van de marketing, 
de network-planning, en andere. 

Om aan de behoefte aan opleidingen voor leidinggevende 
functionarissen te kunnen voldoen dient aan twee zaken aan-
dacht gegeven te worden. Enerzijds zal een adequaat pakket 
van opleidingsmogelijkheden beschikbaar moeten zijn. Daarbij 
zal rekening gehouden moeten worden met meer algemene 
welzijnstheoretische vraagstellingen en met de bijzondere pro-
blematiek van een bepaalde werksoort of groep van werk-
soorten. 

Anderzijds zullen de kosten van opleidingen betaalbaar 
moeten zijn voor de personen of instellingen, die van deze cur-
sussen gebruik willen maken. 

In gevallen waarin de opleidingen met het oog op het doel-
matig functioneren van de instelling - ook dezerzijds - van 
groot belang worden geacht, kan soms door het departement 
worden bijgedragen in de kosten van deze opleidingen. Zo 
werden in het afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt een 
aantal cursussen voor middenkader en leiding geven en een 
managementpractium voor directeuren van gezinsverzorgings-
instellingen. 

De vraag die zich thans echter steeds meer opdringt is, hoe 
een pakket van opleidingen gerealiseerd kan worden, dat tegen 
zo laag mogelijke kosten in kwalitatief en kwantitatief opzicht 
aan de behoefte kan voldoen. 

Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met de 
reeds bestaande vormen van training en opleiding voor leiding-
gevende functionarissen. Voor zover deze opleidingen nog een 
zinvolle functie kunnen vervullen, zullen zij moeten worden in-
gepast in het te ontwikkelen pakket. Waar mogelijk zal aan-
sluiting gezocht moeten worden bij de ontwikkeling van mana-
gementopleidingen ten behoeve van andere sectoren van maat-
schappelijk welzijn. 

§ 3. Samenlevingsopbouw en sociale planning 

De samenlevingsopbouw heeft in de afgelopen jaren een 
snelle groei doorgemaakt en heeft zich als een belangrijke 
functie in het kader van de maatschappelijke ontwikkeling 
ontplooid. Dit hangt nauw samen met een beweging in bin-
nen- en buitenland om tegemoet te komen aan de sterk ge-
groeide behoefte aan een nieuwe democratische aanpak van 
allerlei vraagstukken, welke erop is gericht de bevolking nauw 
te betrekken bij de wijzigingen in haar woon- en leefomge-
ving. 

Het gaat hierbij om nieuwe vormen van participatie en be-
trokkenheid van de burger in de meningsvorming over en het 
systematisch opsporen en aanpakken van leemten in het plaat-
selijk welzijn. Hierdoor krijgt de bevolking de ruimte om haar 
zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid tot uitdruk-
king te brengen. Het bevorderen van deze actieve deelname is 
tevens een onderdeel van en een voorwaarde om op een de-
mocratische wijze planmatig de tekorten in de eigen omgeving 
aan te pakken. Deze laatste hangen samen met tekorten in het 
functioneren van de samenleving en in de wijze waarop aan 
maatschappelijke veranderingen richting wordt gegeven. 

Ook in allerlei arbeid van de Verenigde Naties, waaronder 
ook die van het Europees Bureau van de Verenigde Naties, 
waarbij CRM steeds nauw is betrokken, komt dit tot uiting. 

In ons land heeft het departement van de ondergetekende 
onder meer door publikaties, subsidies en bijdragen de afge-
lopen jaren de samenlevingsopbouw en de sociale planning zo 
goed mogelijk bevorderd. Mede daardoor is het instrumenta-
rium dat daartoe thans in de samenleving ter beschikking staat, 
niet onaanzienlijk uitgebreid en versterkt. Dit is onder andere 
mogelijk geweest door de actieve rol van de andere overheden 
- met name de gemeenten - en van de vele particuliere initi-
atiefnemers ter plaatse en in de regio. De ondergetekende 
hecht hieraan grote waarde in het kader van zijn streven naar 
de zo noodzakelijke decentralisatie in voorbereiding en uitvoe-
ring van beleid. 
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ging aanzienlijk sneller dan die van de (rijks)-middelen. Voor 
het komende jaar is naast financiële ruimte voor de in 1973 
ingevoerde structurele verbeteringen ook ruimte aanwezig 
voor een aantal nieuwe initiatieven en uitbreidingen voor 
buurt- en wijkopbouw. 

In de meeste daarvoor in aanmerking komende gemeenten 
kwamen inmiddels plaatselijke organen voor overleg en advies 
tot stand, maar dikwijls met een nog onvoldoende bezetting. Er 
is enige financiële ruimte voor een bescheiden verbetering van 
deze situatie. 

Op het terrein van de stadsvernieuwing is er een sterk 
stijgende behoefte aan functionarissen en voorzieningen. Dit 
wijst op de toenemende betekenis van de sociaal-culturele di-
mensie in de stadsvernieuwing; het hierop gerichte beleid heeft 
een hoge prioriteit. 

In het algemeen is er nog een groeiende achterstand aan 
accommodaties voor de activiteiten en diensten van de locale 
samenleving in oude en nieuwe stadswijken. De voor 1973 op 
dit onderdeel aangebrachte beperking kon voor een deel on-
gedaan worden gemaakt. In het werk voor de culturele min-
derheden is meer aandacht nodig voor de mogelijkheden van 
de plaatselijke samenlevingsopbouw. In de hogere raming van 
financiële middelen is hiermede rekening gehouden. 

Gezien de nog steeds toenemende behoefte aan nieuwe 
vormen en aan verdere versterking van de samenlevingsop-
bouw en de sociale planning hoopt de ondergetekende de ko-
mende jaren met zijn beleid op dit terrein daadwerkelijk bij te 
dragen aan de democratisering van de samenleving. 

Een belangrijk punt van aandacht bij dit alles blijft het te-
kort aan deskundige functionarissen en de mogelijkheid tot uit-
breiding van het aantal opgeleiden op dit terrein. Het experi-
ment met een „Werkplaats Opbouwwerk" in het noorden, 
waarin opleiding en praktisch werk deelnemen, verdient wei-
licht ook elders nadere overweging. Deze mogelijkheid zal -
naast andere - worden bezien aan de hand van het rapport 
van de zogenaamde „inspectorale werkgroep" van het minis-
terie van Onderwijs en Wetenschappen (werkgroep-Van 
Huygevoort), dat dit najaar beschikbaar zal komen. 

§ 4. Regionaal beleid 
a. Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid (BRW) 
De doelstelling van dit beleid is een intensivering aan te 

brengen in het welzijnsbeleid in structureel zwakke gebieden 
en in gebieden die met ingrijpende herstructureringen worden 
geconfronteerd. Aan de hand van bepaalde centraal vastge-
stelde uitgangspunten wordt bij de uitvoering grote aandacht 
geschonken aan sociale planning in de betrokken provincies, 
regio's en gemeenten. 

Aan inspraak, participatie en zelfwerkzaamheid van de be-
volking wordt grote waarde gehecht. Het beleid wordt gevoerd 
in samenhang met het economische, ruimtelijke en agrarische 
regionale beleid van andere departementen. In de nieuwe be-
leidsperiode 1973-1976, waarvoor het budget in 1972 is vast-
gesteld, zal een groter accent komen te liggen dan voorheen op 
de stedelijke problematiek. Hierdoor is er meer evenwichtige 
aandacht voor de verschillende beleidsterreinen ontstaan. 

In de memorie van toelichting op de begroting 1973 zijn cri-
teria genoemd, die in bepaalde combinaties of afzonderlijk 
hebben gegolden bij de aanwijzing van gebieden waarop het 
BRW-beleid van toepassing is. Deze criteria en hun uitwerking 
zijn hieronder samengevat. 
- bijzondere taakstellingen: groeisnelheid (ruimtelijke taak-

stelling), stimulering werkgelegenheid (aanwijzing door het 
ministerie van Economische Zaken) en structuurverande-
ringen (herstructurering Zuid-Limburg, ingrijpende ruilver-
kavelingen); 

- voorzieningenpeil: gegevens van het Centraal Bureau voor 
Statistiek over sociaal-culturele accommodaties (1969) en 
sportaccommodaties (1970) en sinds die jaren in deze sec-
toren tot stand gekomen accommodaties; 

- vormen van maatschappelijke achterstand: geïndiceerd door 
deelname aan de diverse vormen van voortgezet onderwijs, 
arbeidsreserve en inkomen. 

De gevolgde werkwijze is in velerlei opzicht nieuw en kan 
nog vervolmaakt worden, maar biedt het voordeel dat voor het 
eerst een beeld is verkregen op basis van systematische ver-
gelijking. 

In het najaar van 1972 heeft op grond hiervan het aange-
kondigde overleg met de provinciale besturen plaatsgevonden 
over de nadere bepaling van te subsidiëren gemeenten en re-
gio's. Alleen ten aanzien van de drie noordelijke provincies is 
dit overleg op dit moment nog niet afgerond. Voor de overige 
landsdelen heeft het ertoe geleid dat de volgende gebieden in 
de periode 1973 tot en met 1976 voor BRW-steun in aanmer-
king komen. 

1. Groeigemeenten — opvang bevolking Randstad: Zoeter-
meer (1,5 min.) Nieuwegein (1,5 min.), Purmerend (0,75 
min.), Alkmaar (0,75 min.), Capelle (0,75 min.) en 
Spijkenisse (0,75 min.). Deze versleuteling berust op een ge-
lijke verdeling van een bedrag van 6 min. over de 4 agglomera-
ties Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht. 

Daarnaast zal in overleg met de Rijks Planologische Dienst 
en betrokken instanties nog 5 min. op basis van groeicijfers 
worden verdeeld; 1,5 min. wordt in reserve gehouden voor 
nieuwe ontwikkelingen. Het totale bedrag is bestemd voor in-
vesteringsprojecten; desgewenst kunnen de betrokken ge-
meenten maximaal 10 pet. van het beschikbare bedrag be-
steden aan activiteiten in het kader van de voorbereiding van 
deze projecten. 

2. Stedelijk experiment: afronding van het experiment in de 
vier wijken Amsterdam-Osdorp, Rotterdam-Ommoord, Apel-
doorn-Wormen en Enschede-Noord. Hiervoor zijn uitsluitend 
de financiële middelen uit de vorige periode beschikbaar. 

3. Afronding van het stimuleringsbeleid in de overige 
landsdelen: Hoorn (1,3 min.), Zeeuws-Vlaamse kanaalzone 
(met name in de kernen Terneuzen, Axel en Sas van Gent) 
(1,3 min.), Helmond (1,5 min.), Tilburg en Bergen op Zoom 
(samen 1,9 min.). De middelen zijn primair bedoeld als inves-
teringssubsidies, maar in principe staat de mogelijkheid open 
om - onder bepaalde voorwaarden - maximaal 20 pet. van het 
bedrag naar de activiteitensfeer over te hevelen. 

4. Herstructureringsgebied Zuid-Limburg: die gemeenten 
en regio's komen in aanmerking waar relatief grote aantallen 
mijnwerkers wonen en die relatief aanzienlijke achterstanden 
hebben wat betreft het sociaal-culturele voorzieningenpakket, 
c.q. waar zich tevens vormen van maatschappelijke achter-
stand manifesteren. 

Derhalve komt, zowel voor activiteitensubsidies (8 min.) 
als voor investeringssubsidies (3 min.) de Oostelijke 
Mijnstreek het eerst in aanmerking. Secundair komt ook de 
Westelijke Mijnstreek in aanmerking. In een enkel geval zal 
daarna subsidiëring van een activiteit die in nauwe relatie staat 
met de herstructureringsproblematiek in andere delen van het 
herstructureringsgebied niet uitgesloten zijn. 

5. Maatschappelijk stagnerende gebieden met ingrijpende 
ruilverkavelingen: Geestmerambacht (0,6 min.), gedeelte A1-
blasserwaard (0,75 min.), gedeelte Vijfherenlanden (0,4 
min.), Voorne-Putten (0,7 min.), Bommelerwaaard (0,75 
min.), Bevermeer (1,05 min.) en Holten-Markelo (0,7 min.). 
Een bedrag van 1,55 min. wordt in reserve gehouden om in de 
loop van de beleidsperiode direct te kunnen aanwenden in ge-
bieden waar dat nodig mocht blijken. 

In de komende beleidsperiode zal niet meer worden uitgc 
gaan van het vaststellen van pakketten van subsidiabele voor-
zieningen. In beginsel zijn, met inachtneming van de specifieke 
doelstellingen van het beleid in de onderscheiden gebieden, 
alle voorzieningen en activiteiten op sociaal-, sociaal-cultureel 
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en sociaal-hygiënisch gebied subsidiabel, die binnen het be-
leidsterrein van de deelnemende departementen liggen. Na-
dere regels met betrekking tot de subsidiëring zullen binnen-
kort worden vastgesteld. 

Met het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Op-
bouw zijn afspraken gemaakt over een meer kwantitatieve 
opzet van de voortgangsrapportage over het experimenteel ste-
delijk beleid. Daardoor zal deze rapportage meer bruikbaar 
zijn voor een vergelijkende evaluatie na de afsluiting van het 
experiment. De interdepartementale commissie BRW heeft de 
opzet van een eindevaluatie in studie. Over deze evaluatie zal 
overleg plaatsvinden met de betrokken gemeentebesturen. 
Een inventariserend overzicht met betrekking tot de overige 
aspecten van het BRW-beleid kan rond het einde van dit jaar 
tegemoet worden gezien. Een aantal gegevens is opgenomen 
in het in juli van dit jaar verschenen informatiebulletin over 
het bijzonder regionaal welzijnsbeleid. 

Het beleid is erop gericht om de werkzaamheden van de 
provinciale plancommissies, die in alle provincies de provin-
ciale besturen adviseren over voorbereiding en uitvoering van 
het bijzondere beleid, te integreren in die van de provinciale 
organen voor overleg en advies. De taken van beide instel-
lingen sluiten in vele opzichten goed op elkaar aan. Bovendien 
kan de sociale planning ten dienste van het bijzonder beleid 
daardoor beter afgestemd worden op die ten behoeve van het 
normale beleid. In vrijwel alle provincies is deze integratie in 
het afgelopen jaar een feit geworden. 

b. Overige vormen van regionaal beleid 
De problematiek van de leefbaarheid van de grote steden en 

van de inrichting van nieuwe woongebieden in het westen des 
lands is naar het oordeel van de ondergetekende één van de 
grootste knelpunten in het welzijnsbeleid in de zeventiger 
jaren. Aan de vraagstukken van stadsvernieuwing en het woon-
en leefklimaat in oude stadswijken wordt elders in deze me-
morie aandacht geschonken. Het BRW-beleid is voor een toe-
nemend deel op de problemen van nieuwbouwwijken gericht. 
De ondergetekende is ook vertegenwoordigd in de werkgroep 
knelpunten Woningbouw Randstad. In samenwerking met de 
departementen van Onderwijs en Wetenschappen en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt ten behoeve van 
deze werkgroep getracht te komen tot aanduiding van een mi-
nimumpakket van sociale, sociaal-culturele, sociaal-medische 
en onderwijsvoorzieningen (de zogenaamde „complementaire 
voorzieningen"), die in een doorsnee nieuwbouwwijk aanwezig 
behoren te zijn. In het verlengde hiervan zal bestudering 
moeten volgen van de financieringsmogelijkheden en van de 
middelen om tot een juiste planning en fasering van deze voor-
zieningen te geraken. 

Één van de opvanggemeenten die het verst in haar ontwikke-
ling is gevorderd, is Zoetermeer. Binnen het departement is 
een werkgroep ingesteld waarin alle sectoren die betrokken 
zijn bij subsidieaangelegenheden inzake deze gemeente, zitting 
hebben. Het doel is het beleid zo goed mogelijk af te stemmen 
op de ontwikkelingen ter plaatse, met het oog op de realisering 
van een aanvaardbaar voorzieningenpakket op sociaal en cul-
tureel terrein. In overleg met het gemeentebestuur van Zoeter-
meer, dat ook een overall-planning in deze opstelt, zal een 
geïntegreerde benadering voor de problematiek van deze groei-
gemeente worden nagestreefd. De in dit opzicht opgedane er-
varingen zullen naar verwachting ook voor vergelijkbare situ-
aties van nut kunnen zijn. 

Met belangstelling volgt de ondergetekende de vorderingen 
van de Stuurgroep en de Coördinatiegroep die belast zijn met 
het opstellen van een integraal structuurplan noorden des 
lands. Hij is hierin vertegenwoordigd met het oog op het 
BRW-beleid en het beleid ten aanzien van de openluchtrecre-
atie. 

Een belangrijk instrument voor het voeren van een regionale 
politiek is het beleid van de minister van Sociale Zaken ten 
aanzien van de werkgelegenheid. In het afgelopen jaar werd 
ook door het departement van de ondergetekende veel werk 
verricht ten bate van de uitvoering van het Tweede Extra 

Werkgelegenheidsprogramma 1972. De ondergetekende streeft 
naar een betere coördinatie tussen dit werkgelegenheidsbeleid 
en het regionale beleid dat onder verantwoordelijkheid van zijn 
departement wordt gevoerd. Een interdepartementale werk-
groep bestudeert voorstellen hiervoor; eerste werkafspraken 
met Sociale Zaken zijn gemaakt. 

§ 5. Territoriale opbouw 

a. Organen voor Overleg en Advies 
Op nagenoeg elk terrein van het maatschappelijk en cultu-

reel welzijn zijn sterke veranderingen aan de gang, die elkaar 
in belangrijke mate beïnvloeden. Het gaat daarbij vooral om 
het beter afstemmen van diverse werksoorten op elkaar en op 
de behoeften van de veranderde samenleving, om het op gang 
brengen van activiteiten en het treffen van voorzieningen ter 
opvulling van lacunes die nog allerwege aanwezig zijn. 

Het is dan ook verheugend te constateren, dat het inzicht 
veld wint om door systematische beleidsvoorbereiding en in sa-
menspel tussen overheid, bevolking en particuliere organisa-
ties deze maatschappelijke ontwikkelingen te begeleiden en te 
sturen. 

In dit proces spelen de organen voor overleg en advies een 
belangrijke rol. Zij kunnen door de uitoefening van hun gene-
rale functies van onderzoek, voorlichting, sociale planning en 
adviezen op een breed terrein een goede bijdrage leveren aan 
de systematische beleidsvoorbereiding en daardoor het ont-
staan van een netwerk van activiteiten en voorzieningen bevor-
deren. 

De provinciale organen voor overleg en advies kunnen reeds 
op een lange staat van dienst bogen en nemen in hun werkge-
bied een vertrouwde positie in. Zij hebben zich in de loop der 
jaren verdiept in een reeks van onderwerpen die per provincie 
sterk variëren. Dit is afhankelijk van de vraagstukken die 
zich voordoen en het stadium van ontwikkeling waarin de on-
derscheiden werksoorten verkeren. 

De maatschappelijke ontwikkeling is ook aan de deur van 
de provinciale organen niet voorbijgegaan. Een bezinning op 
de eigen taken en de organisatorische structuur was dan ook 
nuttig en noodzakelijk. Bij de meeste organen is deze periode 
nu achter de rug. 

De plaatselijke organen voor overleg en advies zijn jonger 
en hebben bijgevolg in de stedelijke samenleving nog een 
minder vaste plaats. Zij hebben niettemin in de afgelopen jaren 
met de bescheiden mankracht die ter beschikking stond, een 
indrukwekkende reeks van activiteiten ontwikkeld en nieuwe 
impulsen gegeven aan de samenleving waarin zij werken. 

De plaatselijke organen zijn met behulp van het gemeen-
schappelijk secretariaat waarover men sinds enige tijd be-
schikt, overgaan tot projecten-registratie. Uit een overzicht 
van mei 1973 blijkt de grote variatie van onderwerpen op het 
terrein van het maatschappelijk en cultureel welzijn, waarmee 
zij zich bezighouden. De plaatselijke organen, zo blijkt uit dat 
overzicht, worden geconfronteerd met vraagstukken op het ter-
rein van de ruimtelijke ordening, de stadsvernieuwing, de sa-
menlevingsopbouw, cultureel werk, jeugdwerk, culturele min-
derheden, actiegroepen, bestuurlijke decentralisatie. Door 
middel van samenwerkingsprojecten, opbouwwerk, onderzoek, 
studie, planning, voorlichting, service wordt - voorlopig op 
bescheiden schaal - bijgedragen aan de voorbereiding van de 
beleidsvorming op genoemde terreinen. 

Nog sterker dan dit bij de provinciale organen het geval is, 
is er tussen de plaatselijke organen voor overleg en advies een 
grote variatie in positie, organisatorische vormgeving en func-
tievervulling. Dit wordt veroorzaakt door de grote verschillen 
in plaatselijke omstandigheden, de bescheiden bezetting der 
apparaten en de nog korte levensloop van een aantal van deze 
organen. Nu er een achttal jaren ervaring met een aantal 
plaatselijke organen is opgedaan, bestaat er zowel bij deze 
organen als bij het departement behoefte aan een nader be-
schouwen van hun functioneren. 
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Aan de ene kant worden deze organen overstelpt met vele 
moeilijke vraagstukken, die zij met hun bescheiden mankracht 
nog niet altijd op adequate wijze kunnen aanpakken. Aan dik-
wijls hooggespannen verwachtingen kan dan niet worden vol-
daan, hetgeen de verworven vertrouwenspositie kan schaden. 
Aan de andere kant moet de eigen positie van deze instituten 
nog verder worden opgebouwd, waarbij andere organisaties 
soms - ten onrechte overigens — een dominerende rol van de 
plaatselijke organen vrezen. 

Reeds eerder is de vraag gerezen, of de huidige 
rijksbijdrageregeling voor de plaatselijke organen geen 
bijstelling behoeft en beter moet worden afgestemd op de hui-
dige maatschappelijke ontwikkeling. 

In dat verband kunnen de positie en de functie van de plaat-
selijke organen waar nodig worden verduidelijkt. Daarbij is 
van veel belang te onderkennen, dat de plaatselijke organen 
hun beleidsvoorbereidende werk ten dienste van de lokale 
overheid en de samenleving slechts goed kunnen doen in 
nauwe relatie met de bevolking (wijkorganen, buurtcomité's 
e.d.). 

De ondergetekende hecht grote waarde aan systematische 
beleidsvoorbereiding op een breed terrein van maatschappelijk 
en cultureel welzijn. Hij is van mening, dat de organen voor 
overleg en advies, mits goed toegerust, daaraan een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren. Wel zou er, met behoud van hun rol 
en functie, naar zijn mening meer ruimte moeten zijn voor va-
riatie in hun vormgeving en juridische basis. 

De ondergetekende is voornemens de desbetreffende rijks-
bijdrageregeling onder dat gezichtspunt nader te bezien en 
daarvoor overleg te plegen met de provinciale en stedelijke 
besturen en met vertegenwoordigers van de desbetreffende or-
ganen. Ondertussen zal hij, voor zover de middelen dat toe-
laten, een zo goed mogelijke toerusting van deze organen be-
vorderen. 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1973 heeft de on-
dergetekende nu ook voor de organen van overleg de kosten 
van vrijwillige ziektekostenverzekering en van verhuizing van 
personeelsleden in de rijksbijdrage c.q. de subsidiëring be-
trokken. De desbetreffende regelingen zullen op deze punten 
in overeenstemming worden gebracht met de ter zake reeds 
sinds 1 januari 1971 geldende bepalingen van de 
rij kssubsidieregeling samenlevingsopbouw. 

b. Samenlevingsopbouw in buurt en wijk 
De samenlevingsopbouw heeft in de laatste jaren in verband 

met de recente periode van financiële terughoudendheid een 
minder sterke groei te zien gegeven. Men kan die ontwikkeling 
ook aflezen uit het aantal gesubsidieerde instellingen voor 
buurtwerk en wijkopbouw. Over de periode 1970-1971 steeg 
dit aantal met 94, over 1972-1973 tot nu toe met 45. Het 
buurtwerk is daarbij het meest achtergebleven. Er is wel een 
sterk toenemende belangstelling voor deze werkvormen. 

De ondergetekende acht dit laatste een verheugend ver-
schijnsel. De samenlevingsopbouw is immers gericht op een zo 
goed mogelijk functionerend woon- en leefmilieu. De rijks-
subsidieregeling samenlevingsopbouw biedt daartoe een aan-
tal instrumenten, waarvan een toenemend gebruik wordt ge-
maakt. Daaruit blijkt, dat het wekken van belangstelling bij 
de bevolking voor de eigen leefomgeving en de steeds sterker 
wordende wens van de bevolking om invloed op de eigen leef-
situatie uit te oefenen door middel van vormen van samenle-
vingsopbouw gestalte kan krijgen. 

Bij het opstellen van de nieuwe rijkssubsidieregeling samen-
levingsopbouw, waarop in eerste instantie vooral een beroep is 
gedaan door reeds bestaande werkvormen, werd voorzien, dat 
andere organisatievormen zich zouden aandienen. Daarmee is 
bij de opzet van de subsidieregeling ook rekening gehouden. 
Nauwelijks twee jaar na afkondiging van de regeling is dat ont-
wikkelingsproces in volle gang. 

Gemeenten, particuliere organisaties en departement worden 
geconfronteerd met tal van nieuwe verschijnselen die menig-
maal zeer waardevol blijken te zijn, maar ook met 
verschijnselen waarvan het belang en de consequenties niet di-

rect zijn vast te stellen. Tal van vraagstukken dienen zich aan. 
Deze hebben betrekking op de inhoud van de functie, organi-
satorische vernieuwingen, nieuwe vormen van participatie van 
de bevolking, samenwerking met en afbakening van andere 
werksoorten, kwaliteitsverbetering van het werk en evenwich-
tige spreiding van activiteiten en voorzieningen. Deze vraag-
stukken zullen in de komende periode slechts met grote in-
spanning van particuliere zijde en van de overheden in nauwe 
onderlinge samenwerking tot oplossing kunnen worden ge-
bracht. Aan enige van de bedoelde nieuwe ontwikkelingen 
wordt hierna aandacht gegeven. 

Open aanbod 
De rijkssubsidieregeling samenlevingsopbouw beoogde van 

de aanvang af een zogenaamd open aanbod van de functie sa-
menlevingsopbouw. Met name artikel A-5 van de regeling 
biedt de mogelijkheid om instellingen die niet hun hoofd-
functie in de samenlevingsopbouw vinden, maar wel een be-
paalde bijdrage daaraan kunnen leveren, op die titel te subsi-
diëren. Formeel heeft dat artikel nog nauwelijks toepassing ge-
vonden, omdat er nog geen gelegenheid was om vast te stellen 
in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het ar-
tikel kan worden toegepast. Ook ontbraken daartoe de finan-
ciële mogelijkheden. Ondertussen is de aandrang om van dit 
artikel gebruik te kunnen maken gegroeid. Vakorganisaties, 
vrouwenverenigingen, jeugdwerkinstellingen en dergelijke 
zouden een beroep op deze mogelijkheid willen doen. Met het 
oog daarop zijn regels voor de toepassing van artikel A-5 ont-
worpen, die beogen een soepelere inzet van opbouwwerkers 
mogelijk te maken. Daarmee wordt ook getracht in te spelen 
op processen van organisatorische reconstructie, die zich voor-
al in de vier grote steden voordoen. Een verregaande samen-
werking van tal van functies op het niveau van de buurt en 
de wijk is daarbij aan de orde. Bedoelde regels zijn op het de-
partement onderwerp van overleg tussen de belanghebbende 
sectoren en zullen ook met het particulier initiatief worden 
besproken; zij zullen zo spoedig mogelijk op hun praktische 
bruikbaarheid worden getoetst. 

Binnengemeentelijke decentralisatie 
Ten einde de geconstateerde afstand tussen bestuur en be-

stuurden te verkleinen is met name in Rotterdam een 
belangrijk experiment op het terrein van de binnengemeen-
telijke decentralisatie gestart. Daarbij is aan de samenlevings-
opbouw een belangrijke rol toebedacht met het oog op de par-
ticipatie van de bevolking. Naast de stadsdeelraad — een door 
de bevolking gekozen bestuursorgaan met omschreven be-
voegdheden, in het bijzonder toegespitst op het optreden van 
de overheid - treft men wijkorganen aan. 

Deze wijkopbouworganen werken in nauwe relatie met de 
stadsdeelraad en zijn in het bijzonder gericht op de bevorde-
ring van de zelfwerkzaamheid van de burger en op het op-
komen voor zaken die nauw samenhangen met de leefbaarheid 
in de wijk. 

Het departement subsidieert deze wijkopbouworganen en is 
vertegenwoordigd in de door het gemeentebestuur ingestelde 
commissie die dit experiment begeleidt en evalueert. 

Bijzondere situaties 
Ook ten aanzien van het opbouwwerk in bijzondere situaties 

doen zich zowel in de beleidsopstelling als in het werk 
wijzigingen voor. Er vindt een verdere toespitsing plaats op 
verbetering van de condities in de woon- en leefsituatie. Deze 
benadering is meer dan voorheen gericht op de structurele 
componenten van het vraagstuk van sociaal-culturele achter-
stand en belemmerde ontplooiingskansen. 

De ondergetekende vindt dit een principieel juiste ontwikke-
ling. Wel moet hieraan worden toegevoegd, dat een meer fun-
damentele oplossing van dit vraagstuk de reikwijdte van het 
beleidsterrein van CRM te buiten gaat. Vraagstukken van 
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volkshuisvesting, inkomensverdeling, arbeidsbemiddeling, on-
derwijs en dergelijke zijn in dit verband vraagstukken van de 
eerste orde. Met de middelen die dit ministerie ter beschikking 
staan, kunnen de bijzonder ingrijpende en ingewikkelde pro-
blemen slechts ten dele en zeker niet op korte termijn tot op-
lossing worden gebracht. 

Met het oog op een zo goed mogelijke inzet van die mid-
delen is een poging ondernomen om op praktische wijze de 
wijken, waar het verschijnsel van „sociaal-cultureel ach-
terblijven" zich het meest klemmend aandient, te lokaliseren. 
Het daartoe ontwikkelde instrumentarium en de te volgen ge-
dragslijn zijn in een nota vastgelegd die in de loop van 1973 
onder meer aan de besturen van de 15 grootste gemeenten is 
aangeboden. Voor dit instrumentarium kon nog geen gebruik 
worden gemaakt van de jongste gegevens van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek. Zodra die beschikbaar zijn zal het in-
strumentarium worden aangepast en verfijnd. Voorlopig biedt 
de nota voldoende houvast om de financiële steun van 
rijkswege te richten op die situaties in de 15 grote steden, die 
het meest dringend om voorzieningen vragen. 

Het is de bedoeling om in nauw overleg met de lokale over-
heden en betrokken particuliere organisaties te bepalen of het 
ontwikkelde instrumentarium voldoet en op welke wijze het 
werk doelmatig kan worden opgezet. 

Voor de overige gebieden zal een gelijksoortig instrument 
worden ontworpen. In afwachting hiervan vindt bepaling van 
achterstandssituaties daar plaats aan de hand van gegevens en 
inzichten, die ter plaatse aanwezig zijn. 

Ontwikkelingsprojecten 

In de samenlevingsopbouw ontstaat een voorkeur om naast 
de territotiaal opgezette, meer omvattende aanpak van samen-
levingsprocessen bepaalde probleemvelden projectsgewijze aan 
te pakken. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp onderwijs 
en sociaal milieu. Reeds enkele jaren geleden zijn in de grote 
steden ontwikkelingsprojecten op dit terrein gestart. Daarnaast 
zijn nu ook soortgelijke projecten in plattelandsgebieden be-
gonnen. Deze projecten beogen de vaak geconstateerde kloof 
tussen school en milieu in wijken en buurten met sociaal-cultu-
rele achterstand te overbruggen. De ervaring die met deze ont-
wikkelingsprojecten is opgedaan leert, dat met een pragmati-
sche benadering, soms uitgaande van de school, soms van het 
milieu, enige vooruitgang kan worden geboekt in het verbe-
teren van de ontplooiingskansen van de kinderen. 

Aan dit soort experimenten zal in het komende jaar 
bijzondere aandacht worden besteed. 

De Begeleidingscommissie Ontwikkelingsprojecten adviseert 
de ondergetekende over projecten als de hiervoor genoemde, 
die moeten bijdragen aan de beleidsontwikkeling ten behoeve 
van groepen met belemmerde ontplooiingskansen. Momenteel 
wordt samen met de commissie nagegaan, of de mogelijkheid 
van het opzetten van dergeli 'ce ontwikkelingsprojecten niet 
moet worden uitgebreid tot hcc gehele terrein van de samen-
levingsopbouw, omdat veel nieuwe ontwikkelingen op dit ter-
rein om bestudering en begeleiding vragen. 

Bijsturingscommissie 

Een groot aantal vraagstukken op het terrein van de samen-
levingsopbouw zal in de komende tijd ook de aandacht opeisen 
van de Bijsturingscommissie, die bij de inwerkingtreding van 
de rijkssubsidieregelingen samenlevingsopbouw en jeugd- en 
jongerenwerk is ingesteld. 

Deze commissie heeft na een systematische inventarisatie 
van vraagstukken rond de toepassing van beide subsidierege-
lingen een werkprogramma in hoofdlijnen ontwikkeld. De 
werkzaamheden zijn verdeeld over een tweetal subcommis-
sies, te weten een voor de samenlevingsopbouw en een voor 
het jeugd- en jongerenwerk. De gemeenschappelijke techni-
sche aspecten worden behandeld in de werkgroepen subsidie-
zaken en personeelsaangelegenheden. 

De ondergetekende verwacht veel van de inbreng van deze 
commissie voor de beleidstoepassing en de beleidsontwikkeling 

op de desbetreffende terreinen. Toch is hij ook met zorg ver-
vuld over de toenemende werkbelasting die daaruit en uit 
ander geregeld overleg voor het departement zal voortvloeien. 
Tal van vraagstukken doen zich gelijktijdig voor en strijden om 
de voorrang in behandeling. Erkennend, dat vele vraagstukken 
eigenlijk om onmiddellijke oplossing vragen ter wille van de 
ontwikkeling van het werk, vreest hij dat vertraging hier en 
daar onvermijdelijk zal zijn. 

Landelijke organisaties 
Met voldoening wijst de ondergetekende op de goede en 

vruchtbare betrekkingen die worden onderhouden met de lan-
delijke begeleidingsorganisaties NBV en Salco. Beide hebben 
een belangrijk deel van de gedachtevorming, beleidsontwikke-
ling, en werkstimulering op hun credit staan. De ondergete-
kende is beide erkentelijk voor de daadwerkelijke steun die 
voor de nationale beleidsontwikkeling wordt ondervonden. Het 
verheugt hem zeer, dat beide organisaties een vergaande sa-
menwerking beogen. 

De ondergetekende zal ook met belangstelling de ontplooU 
ing van de nieuwe sectie Samenlevingsopbouw van de Natio-
nale Raad voor Maatschappelijk Welzijn volgen. 

Financiële verbeteringen 
Het was al geruime tijd bekend, dat de financiële situatie 

van het buurtwerk en het jeugd- en jongerenwerk zorgen 
baarde, zelfs zodanig dat een ernstige terugslag voor de ont-
wikkeling van dit voor de bevolking zo belangrijke plaatselijke 
werk moest worden gevreesd. 

De ondergetekende is daarom bijzonder verheugd nu reeds 
in staat te zijn - mede in samenhang met de uitvoering van 
het amendement Gardeniers-Berendsen - aan deze zorgen 
vergaand tegemoet te komen. 

Onder het voorbehoud dat met het betrokken particulier 
initiatief overeenstemming wordt bereikt over een aantal 
nader te stellen voorwaarden zullen de subsidiepercentages 
voor personeelslasten, huisvestingskosten en organisatiekosten 
worden opgetrokken tot 50 pet. De subsidiëring in aktivi-
teitskosten zal in grote lijnen worden omgezet in een systeem 
van afkoopsommen. 
De studie voor verdergaande wijziging in de subsidie-techniek 
is in gang gezet. Ook de financiële positie van de landelijke or-
ganisaties zal kunnen worden verbeterd. 

Uit vooroverleg met enkele vertegenwoordigers van het 
particulier initiatief en van organisaties is gebleken dat in be-
ginsel bereidheid bestaat om mee te werken aan de vervulling 
van voorwaarden die aan deze subsidieverbetering moeten 
worden verbonden. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op het ontwikkelen 
van criteria met betrekking tot aard, omvang, spreiding en 
kwaliteitsbeoordeling van het werk, het vaststellen van een 
sluitende salarisregeling voor het gesubsidieerde personeel en 
criteria voor de personeelsformatie, alsmede het aangaan van 
overleg betreffende een algehele rechtspositieregeling. In de 
Bijsturingscommissie zullen deze voorwaarden worden uitge-
werkt. 

De ondergetekende hoopt en verwacht, dat hiermede een 
hecht fundament voor goede ontplooiing van dit werk is ge-
legd. 

c. Groepsvoorlichting woon- en leefmilieu 
Veel wrijvingsverschijnselen in de samenleving zijn haast 

zeker terug te voeren op het ontbreken of het tekortschieten 
van informatie over maatschappelijke veranderingen. Ook is 
dikwijls te weinig bekend over omstandigheden die van invloed 
zijn op de directe leefomgeving en over regels en voorzie-
ningen die van belang zijn voor persoon en groep. 

Er is weliswaar een overvloedige berichtgeving via de mas-
samedia en uitvoerige informatie door talloze instanties en in-
stellingen over hun werkgebied. Een grotere toegankelijkheid 
en een betere afstemming van die informatie op persoon of 
groep is echter zeer wenselijk gebleken. 

Door gemeentebesturen wordt al veel aan het verstrekken 
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van informatie over voor het welzijn van de burgers belang-
wekkende raken gedaan. Ook wordt gezocht naar meer doel-
treffende vormen en wegen om de informatie goed over te 
brengen. In dit verband is het belangrijk te weten, welke resul-
taten met de lokale televisie-experimenten, die ook voor de sa-
menlevingsopbouw van groot belang zijn, kunnen worden ge-
boekt. Ook het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van dit departement, dat een aantal steden laat in-
stellen naar de afstand tussen bestuur en bestuurden en naar 
de functie van de samenlevingsopbouw in de overbrugging 
daarvan, zal hopelijk aanwijzingen geven voor verdere verbe-
tering van de voorlichting. 

In het werk van de instellingen voor samenlevingsopbouw is 
informatie over de maatschappelijke ontwikkeling en over om-
standigheden die van belang zijn voor het eigen woon- en leef-
milieu onmisbaar. Vele instellingen, zoals regionale welzijns-
stichtingen, wijkopbouworganen en buurtwerkinstellingen be-
steden daaraan reeds aandacht. 

Ook bij de provinciale en plaatselijke organen voor overleg 
en advies vormen informatie en documentatie een steeds be-
langrijker activiteit. Toch bestaat er op het terrein van de sa-
menlevingsopbouw behoefte aan aanvullende, soms incidentele 
voorlichtingsactiviteiten die voor passende informatie in de 
juiste vorm kunnen zorgen. Daarbij gaat het vaak om kortlo-
pende groepsvoorlichtingsactiviteiten rond bepaalde aspecten 
of problemen van een bepaalde lokale of regionale samenle-
ving. Daarnaast vragen vakverenigingen en vrouwenorganisa-
ties financiële steun voor voorlichtings- en informatieactivi-
teiten die met name zijn gericht op het leveren van een 
bijdrage aan de samenlevingsopbouw. Dit gaat samen met het 
stimuleren en toerusten van de leden van deze organisaties 
onder meer door kadertraining en vrijwilligerswerk. 

In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken, dat de vanwege 
de gemeenten en het departement gesubsidieerde raadslieden 
voorzien in de behoefte aan informatie, verwijzing en bemid-
deling van individuele burgers, ten einde hen bij de behartiging 
van de eigen belangen wegwijs te maken in de samenleving. 
Een grote verscheidenheid van onderwerpen komt daarbij aan 
de orde. Voor dit nuttige werk komen steeds meer subsidie-
aanvragen binnen, niet alleen voor uitbreiding van het korps 
raadslieden in de grote steden, maar ook daarbuiten. Helaas 
kon hieraan slechts op bescheiden wijze tegemoet worden ge-
komen. Naast deze informatie in brede zin aan individuele 
burgers zijn initiatieven ontstaan voor meer specialistische in-
formatie en advies ten behoeve van de burgers, zoals de wets-
winkel. Er zijn eveneens tendenties - ook in de memorie van 
toelichting bij de begroting 1972 is daarvan melding gemaakt 
- om algemene informatie- en adviescentra in het leven te 
roepen voor voorlichting op een breed maatschappelijk, sociaal 
en cultureel terrein. Daarin wil men niet alleen voorlichting 
aan individuele burgers geven, maar ook informatie aan 
groepen van mensen (werk- en studiegroepen, actiecomité's, 
buurtgroepen) die zich op een of ander terrein willen inzetten 
(huisvesting, onderwijs, samenlevingsopbouw, ruimtelijke or-
dening, stadsvernieuwing, enz.). 

Het ligt in het voornemen van de ondergetekende om aan 
de functie groeps- en individuele voorlichting in het kader van 
de samenlevingsopbouw in de komende periode meer systema-
tisch aandacht te geven. 

d. Stadsvernieuwing 
In het totale regeringsbeleid heeft de stadsvernieuwing hoge 

prioriteit gekregen. Het ligt voor de hand dat dit in sterke 
mate ook geldt voor het beleid van het departement van de on-
dergetekende. Het ligt in het voornemen deze prioriteit tot alle 
relevante sectoren van dit ministerie uit te strekken. 

Het CRM-beleid inzake stadsvernieuwing is gericht op ver-
betering van het doorgaans slechte woon- en leefmilieu in oude 
woonwijken en buurten die binnenkort of op langere termijn 
object van stedebouwkundige maatregelen zullen zijn. Daarbij 
gaat het departement ervan uit, dat de maatschappelijke pro-

blematiek in de oude wijken centraal moet staan in de stads-
vernieuwing. 

Voorop staat de noodzaak de bevolking te informeren en te 
activeren ten einde zelf invloed uit te oefenen op verbetering 
van de levensomstandigheden en de vergroting van eigen ont-
plooiingskansen (bijvoorbeeld door middel van onderwijsop-
bouwwerk). De bevolking dient bovendien goed geïnfor-
meerd te zijn over en nauw betrokken te zijn bij de voorbe-
reiding en uitvoering van door de overheid voor haar wijk of 
buurt overwogen maatregelen. Zij moet in staat worden ge-
steld wensen, verlangens en ideeën met betrekking tot de 
vormgeving en inrichting van de eigen woonomgeving naar 
voren te brengen en daarvoor een beroep te doen op des-
kundigheid en invloed van derden. 

Door middel van samenlevingsopbouw ter plaatse kunnen 
allerlei activiteiten worden ontplooid die dit bevorderen, en 
kan een organisatiestructuur ontstaan, waarmee de bevolking 
zich verwant voelt en waardoor zij zich kan uiten. 

Nauw hiermee verbonden kunnen sociaal-culturele voorzie-
ningen worden getroffen die de leefomgeving in afwachting 
van stedebouwkundige of andere maatregelen redelijk op peil 
houden of brengen, of die in samenhang met die maatregelen 
het woon- en leefmilieu in sociaal-cultureel opzicht comple-
teren. 

Voor een werkelijk integrale aanpak van de stadsvernieu-
wing is vergaande coördinatie van beleidsvoornemens en be-
leidsmaatregelen een dwingende noodzaak geworden. 

In het afgelopen jaar zijn daartoe een aantal stappen gezet. 
Zo zijn in een aantal provincies op uitnodiging van de vorige 
Staatssecretaris van het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening commissies gevormd die de regionale 
coördinatie van het rijksbeleid ter hand zullen nemen. Ambte-
naren van dit ministerie nemen aan het overleg in deze com-
missies deel. 

Van veel belang is het door de Staatssecretaris voor de 
stadsvernieuwing op het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening genomen initiatief om de departementen 
van CRM (voor de sectoren samenlevingsopbouw en monu-
mentenzorg), Economische Zaken (sector voor het midden- en 
kleinbedrijf), Onderwijs en Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
uit te nodigen voor deelname in de Commissie Bijdragen Ste-
delijke Werken. 

Deze commissie, waaraan tevens een ruimere taakopdracht 
zal worden verstrekt, kan een belangrijk draagvlak vormen 
voor de beleidscoördinatie op rijksniveau. 

Er is door de minister van Volksgezondheid en Ruimtelijke 
Ordening een Werkgroep Aanvullende Regeling Stadsvernieu-
wing ingesteld, die een experimentele en aanvullende wettelijke 
regeling voor de stadsvernieuwing voorbereidt. Aan de be-
raadslagingen in deze Werkgroep wordt deelgenomen door een 
deskundige die de betrokken beleidsterreinen van dit ministerie 
kent. Van deze groep mag worden verwacht, dat zij een bij-
drage zal leveren aan een integrale visie op de stadsvernieu-
wing, waarin de bestuurlijke, planologische, huisvesting" en 
sociale aspecten op evenwichtige wijze zijn verdisconteerd. 

De veelzijdigheid van de stadsvernieuwingsproblemen komt 
tevens aan de orde bij de werkzaamheden van de interdeparte-
mentale werkgroep Beleidsanalyse Stadsvernieuwing, waarin 
het departement van CRM participeert. Deze werkgroep 
houdt zich bezig met het opstellen van een kosten-batenanalyse 
van het totale pakket van beleidsmaatregelen vanuit de ver-
schillende departementen. 

Niet alleen op rijksniveau komt stadsvernieuwing in het cen-
trum van de belangstelling te staan. Ook bij de lagere overheid 
valt verheugend veel aandacht voor dit maatschappelijke 
vraagstuk van de eerste orde te constateren. Dit heeft wat dit 
ministerie betreft in 1972 geleid tot een verdere stijging van 
het aantal subsidie-aanvragen voor de verbetering van sociaal-
culturele voorzieningen (accommodaties, speel- en groenvoor-
zieningen en dergelijke) in stadsvernieuwingsgebieden, als-
mede tot verzoeken om opbouwwerk en voorlichting te subsi-
diëren. In steeds meer gemeenten wordt een planmatige 
aanpak van de stadsvernieuwing, waarbinnen ook de sociale 
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aspecten een plaats krijgen, nagestreefd. 

Het beleid is erop gericht, dat de ter plaatse werkende insteU 
lingen voor samenlevingsopbouw en organen van overleg en 
advies de deelname van de betrokken bewonersgroepen en in 
het algemeen de aandacht voor het sociaal-culturele aspect in 
de totale menings- en besluitvorming bevorderen. Het aantal 
functionarissen, dat in het kader van de samenlevingsopbouw 
met opbouwwerk, voorlichting en begeleiding is belast, nam in 
het dienstjaar 1973 toe tot 25. Ten behoeve van het voorlich-
tings-, advies- en informatiewerk komen steeds vaker aan-
vragen binnen voor eenvoudige accommodatie waarin men dit 
werk kan doen, waar men met de bevolking kan praten en 
waar groepen, comité's en dergelijke bijeenkomen. 

De middelen voor de stadsvernieuwing stegen in totaal van 
ruim 1 min. in 1969 en ruim 3 min. in 1971 tot ruim 7,5 min. 
in 1974. 

Vermelding verdient ook, dat het departement van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening en dit departement een 
experimentele startsubsidie hebben gegeven aan het Landelijk 
Ombudsteam Stadsvernieuwing, dat burgers die op een of an-
dere manier betrokken zijn bij stadsvernieuwingsprojecten met 
informatie en andere hulp terzijde wil staan met het oog op de 
behartiging van hun belangen. 

§ 6. Centrale accommodaties 

Het aantal ruimtebiedende accommodaties en andere soci-
aal-culturele voorzieningen laat in stedelijke gebieden — verge-
leken met het landelijk beeld - vaak veel te wensen over. Dit 
geldt zowel voor veel oude stadswijken als voor de meeste 
snel-groeiende nieuwbouwwijken. Bij verschillende enquêtes 
is gebleken dat de voorkeur van de wijkbevolking uitgaat naar 
zogenaamde multi-functionele accommodaties voor ontmoe-
ting, sociaal-culturele activiteiten, bejaardenwerk, medische 
zorg, enz. De ondergetekende zal rekening houden met deze 
voorkeur voor een pakket van mogelijkheden in het directe 
woon- en leefmilieu. 

Het complexe vraagstuk van de planning en de financiering 
van een basispakket van verschillende accommodaties zal 
nader worden bezien. Hierbij dragen de gemeentebesturen een 
eerste verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende departe-
menten bij betrokken. 

Gezien het relatief slechte voorzieningen-patroon in de 
Randstad zal voorrang worden verleend aan projecten in de 
grote agglomeraties. Dit is te meer van belang omdat dit deel 
van het land tot op heden niet of vrijwel niet in aanmerking 
kwam voor extra middelen, zoals elders op grond van het aan-
vullende werkgelegenheidsbeleid. Als regel gaat het bij deze 
projecten om grotere multi-functionele wijkcentra. 

Daarnaast zou overwogen kunnen worden of in een aantal 
wijken met centra van een kleiner type kan worden volstaan. 
In de afgelopen periode kwam een aantal aantrekkelijke wijk-
centra gereed zoals de Trefkc :1 in Groningen, Overdie in 
Alkmaar en Schalkererf in Haarlem. In de meeste gevallen 
betreft het hier een gezamenlijke opzet van verschillende 
voorzieningen zoals dienstencentra voor bejaarden, sportac-
commodaties en bibliotheken. Deze worden soms gecombi-
neerd met ruimten voor kerken die behalve voor de ere-
dienst ook beschikbaar zijn voor grotere bijeenkomsten van 
andere aard. Ook vindt men combinaties waarin kruiswerk of 
een groepspraktijk van artsen onderdak vinden. 

Het relatief hoge rijkssubsidiepercentage - maximaal 75 
pet. - heeft tot doel, het in aanmerking komende gedeelte 
van het gebouw zoveel mogelijk lastenvrij op te leveren. 

Subsidiëring van dorpshuizen zal slechts in een enkel ge-
val overwogen kunnen worden, namelijk indien er sprake is 
van reeds bestaande verplichtingen, dan wel van een urgente 
situatie, waarin aan stringente voorwaarden onder meer met 
betrekking tot inwonertal en bestaande voorzieningen is vol-
daan. 

Van verschillende zijden wordt de laatste tijd bepleit om 
intensief gebruik van gesubsidieerde gebouwen zo veel moge-
lijk te bevorderen ter vergroting van het maatschappelijke en 

het economische rendement. Dit vraagstuk is zeker ook van 
belang bij het gebruik van schoolgebouwen. Samen met het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is een begin ge-
maakt met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het 
multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, dan wel van 
het gebruik van sociaal-culturele accommodaties mede voor 
onderwijsdoeleinden. Hierbij is reeds gebleken dat een aantal 
vraagstukken op het gebied van beheer en kostenvergoedin-
gen dient te worden opgelost. De ondergetekende is voorne-
mens, in dit kader enige subsidiemiddelen beschikbaar te stel-
len voor twee of drie experimentele combinatieprojecten 
met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, indien 
aan een aantal in dit verband te stellen voorwaarden kan wor-
den voldaan. De gedachten gaan hierbij in de eerste plaats uit 
naar de stedelijke agglomeraties in het westen van het land. 

Onderzocht zal worden of de subsidienormen voor centrale 
accommodaties, die ondanks de sterke kostenstijgingen de af-
gelopen jaren gehandhaafd bleven op het niveau van 1 januari 
1971, verhoogd kunnen worden. 

Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten is in het afgelopen jaar tussen de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en dit departement ambtelijk overleg ge-
start over de centralisatie van advies- en beoordelingsproce-
dures bij sociaal-culturele accommodaties. Het beleid hierom-
trent wordt namelijk vaak vanuit verschillende gezichtspun-
ten gevoerd. Dit heeft in het verleden geleid tot een veelheid 
van uiteenlopende procedures en eisen inzake onderzoek, ad-
visering, vormgeving en subsidiëring. 

In eerste instantie worden thans de mogelijkheden bezien 
om de technische advisering en de werkzaamheden voor het 
verder ontwikkelen van basisprogramma's van eisen op lan-
delijk niveau te centraliseren. Aan dit overleg, wordt door de 
betrokken directies van het departement deelgenomen. 

Zoals reeds aangekondigd in de Rijkssubsidieregeling Sa-
menlevingsopbouw is op het departement een „Begeleidings-
groep Accommodaties" ingesteld. Hierdoor zal een interne af-
stemming van het accommodatiebeleid van het departement 
worden bevorderd. De begeleidingsgroep, die primair bedoeld 
is als een soort „clearingspunt" voor de behandeling van sub-
sidie- en adviesaanvragen, is belast met de uitvoering van de 
volgende taken: 

a. het coördineren van de uitvoering van het accommo-
datiebeleid binnen het departement; 

b. het coördineren van de contacten in het vlak van het 
coördinatiebeleid tussen departementale onderdelen enerzijds 
en buiten-departementale instanties anderzijds; 

c. het signaleren van knelpunten, met name die welke 
voortvloeien uit verschillen tussen de gehanteerde regelingen. 

§ 7. De samenwerkingsorganen 
In de besprekingen over de moeilijke materie van de reor-

ganisatie van de samenwerkingsorganen is in de afgelopen 
periode goede voortgang gemaakt. 

De besprekingen binnen de commissie voor aangelegen-
heden inzake de organen van samenwerking met betrekking 
tot de functie: „bijdragen vanuit levens- en wereldbeschouwe-
lijke actiekaders aan de doeleinden van de samenlevingsop-
bouw" werden afgerond. Het eindrapport van de commissie 
wordt binnenkort aan de ondergetekende aangeboden. Met 
de lagere overheden en met de levensbeschouwlijke samen-
werkingsorganen heeft overleg plaatsgevonden over het sub-
sidiabel stellen van genoemde functie voor een proefperiode 
van ongeveer drie jaar. 

Beoogd wordt, de betrokken levens- en wereldbeschouwe-
lijke groepen te stimuleren tot een grotere deelname aan en 
het leveren van een duidelijke inbreng in de algemene wel-
zijnsbehartiging. Voor deze activiteit is een deel van het 
subsidiebudget voor deze instellingen gereserveerd. Toetsing 
van de wijze waarop bedoelde functie wordt uitgeoefend, 
gebeurt aan de hand van richtlijnen, waarover in eerder ge-
noemde commissie in grote trekken overeenstemming is be-
reikt. Aan de subsidie-aanvragen dient onder meer een con-
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creet programma ten grondslag te liggen dat dient te passen 
in het kader van de ontwikkeling van het betrokken gebied. 

Hoe deze functie zich (verder) zal ontwikkelen, kan nu 
nog niet worden overzien. In verband hiermee is besloten in 
de loop van 1976 een totaal-evaluatie te doen plaatsvinden op 
basis waarvan een beslissing kan worden genomen over de 
vraag of en hoe deze functie in de toekomst moet worden uit-
geoefend. In de tussenliggende periode zullen de werkzaam-
heden goed geprogrammeerd en georganiseerd dienen te 
worden. Elk half jaar wordt een verslag van de afgelopen pe-
riode, alsmede een programma van komende werkzaamheden 
verlangd. 

§ 8. Categoriale opbouw 

Het beleid ten aanzien van de ethnische en culturele min-
derheden in Nederland (Buitenlandse Werknemers, Antillia-
nen, Surinamers, Molukkers, Woonwagenbewoners) is niet 
eenduidig. Heeft het categoriale opbouwwerk een uitbreiding 
ondergaan in de afgelopen jaren (hetgeen een gunstige ont-
wikkeling te noemen is), op andere terreinen, zoals die van 
de huisvesting, de arbeids- en scholingsmogelijkheden en de 
onderwijsfaciliteiten, is het minder gemakkelijk positieve uit-
spraken te doen. 

De indruk bestaat, dat de ethnische en culturele minder-
heden op de laatstgenoemde - voor de integratie van een 
ieder in de Nederlandse samenleving zo vitale - terreinen in 
toenemende mate moeilijkheden ondervinden, wanneer zij 
zich als gegadigden op die terreinen aanmelden. 

De vraag dringt zich op, of het niet gewenst is het alge-
meen beleid op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid 
en onderwijs zodanig te verbijzonderen dat het meer en ef-
fectief gericht wordt op de problematiek van deze groepen. 

Immers, zolang niet aan de minimum-voorwaarden op ge-
noemde gebieden is voldaan, zal het categoriale opbouwwerk, 
dat uiteindelijk gericht is op bevredigende relaties tussen de 
verschillende groeperingen in de Nederlandse samenleving, 
niet zijn volle effect kunnen bereiken. 

In toenemende mate groeit de overtuiging, dat de proble-
men die in de samenleving ontstaan door het snel groeiende 
aantal en de gevarieerdheid van de hier bedoelde minder-
heidsgroepen, op de lange duur alleen opgelost kunnen wor-
den wanneer de algemeen beschikbare maatschappelijke in-
stituten (zowel publieke als particuliere) de dienst- en hulp-
verlening aan deze categorie tot hun normale taak gaan reke-
nen. 

In die zin behoren de instellingen voor categoriaal op-
bouwwerk zich uiteindelijk te beperken tot datgene wat tot 
de taak behoort van specifieke organisaties. Daarbij zal het 
accent vooral moeten liggen op het stimuleren en voorlichten 
van de algemene instellingen en diensten. Vooralsnog is deze 
situatie niet bereikt en zal met name op een aantal belang-
rijke gebieden, waarvan hierboven reeds sprake was, de 
vraag onder ogen moeten worden gezien of maatregelen van 
dwingende aard niet noodzakelijk worden. Ten behoeve van 
verscheidene groepen is het interdepartementale overleg hier-
over reeds gestart, zoals moge blijken uit het hiernavolgende. 

De ondergetekende zal onder meer een optimaal gebruik 
maken van de nieuwe mogelijkheden die op het terrein van 
de huisvesting van bijzondere groepen zijn ontstaan door de 
opdracht van één van de staatssecretarissen van het departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

a. Surinamers en Antillianen 
Naar aanleiding van het migratierapport dat in 1972 werd 

uitgebracht, heeft een interdepartementale werkgroep onder 
leiding van de Directeur-Generaal voor de Maatschappelijke 
Ontwikkeling voorstellen uitgewerkt met betrekking tot huis-
vesting, onderwijs en scholing, arbeidsvoorziening, opvang en 
begeleiding, opdat Surinamers en Antillianen gelijkelijk met 
autochtone Nederlanders in de bestaande welvaart en moge-
lijkheden tot welzijn kunnen delen. 

Wat het welzijnsbeleid in engere zin betreft, is het nodig 
gebleken enige taken, die onder verantwoordelijkheid van het 
particulier initiatief vallen, wat meer te accentueren. Dien-
tengevolge zal het individuele werk dat vrijwel uitsluitend 
werd verricht door stichtingen ten behoeve van Surinamers 
en Antillianen meer en meer worden overgedragen aan instel-
lingen voor maatschappelijke dienstverlening. Daardoor zul-
len genoemde stichtingen meer aandacht kunnen besteden 
aan het stimuleren en adviseren van Nederlandse instellin-
gen ten aanzien van de problemen en sociaal-culturele achter-
gronden van Surinamers en Antillianen. 

Bovendien zal meer tijd en mankracht ter beschikking 
kunnen komen voor de contactlegging tussen allochtone en 
autochtone Rijksgenoten. Dit is te meer van belang, aange-
zien er op grond van velerlei redenen nogal wat weerstand 
bestaat tegen het toenemend aantal Surinamers en Antillianen 
in ons land. 

Mede in verband met de betere contactlegging welke niet 
zonder goede voorlichting kan verlopen, is het van belang dat 
de autochtone plaatselijke of landelijke samenleving in de be-
sturen van de Stichtingen ten behoeve van Surinamers en An-
tillianen is vertegenwoordigd. 

b. Buitenlandse werknemers 
Hoewel door de economische situatie in ons land het aan-

tal buitenlandse werknemers enigszins is gedaald, is toch de 
totale problematiek veel complexer geworden door het grote 
aantal gezinnen dat zich bij de man in ons land voegt. Vooral 
op het gebied van huisvesting, onderwijs en medische zorg 
houdt dit nieuwe taken in. 

Voor de instellingen ten behoeve van de opvang en bege-
leiding van buitenlandse werknemers betekent deze nieuwe 
ontwikkeling een aanzienlijke taakverzwaring, gezien de inten-
sieve zorg die de gezinnen behoeven. Door bij de aanstelling 
van nieuw personeel speciale eisen te stellen wordt hiermee 
rekening gehouden. 

Ten behoeve van een verdergaande afstemming tussen het 
beleid voor territoriale en dat voor categoriale opbouw is een 
ambtelijke projectgroep ingesteld. Bij de territoriale opbouw-
organen en bij de gemeenten krijgt men gelukkig steeds meer 
oog voor de problematiek van de verhouding tussen alloch-
tonen en autochtonen. Dit proces is uiteraard ook door gebeur-
tenissen als die van augustus 1972 in de Afrikaanderwijk in 
Rotterdam versneld. In dit kader is het verheugend te kun-
nen vermelden dat in Rotterdam bij de Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn een consulent voor categoriaal opbouw-
werk wordt aangesteld. 

Wat het onderwijs betreft, is een interdepartementale werk-
groep bezig na te gaan wat de mogelijkheden zijn om het pro-
bleem van de grote toevloed van niet-nederlandstalige kinde-
ren naar de scholen het hoofd te bieden. De werkgroep heeft 
inmiddels een advies dienaangaande aan de minister van On-
derwij s uitgebracht. 

Op het terrein van de medische zorg beraadt een werkgroep, 
waarin ambtenaren en vertegenwoordigers van particuliere in-
stellingen zitting hebben, zich over de specifieke problematiek 
die zich op dit terrein voordoet. Het secretariaat van deze 
werkgroep berust bij de Landelijke Stichting Welzijn Buiten-
landse Werknemers. Een andere verheugende ontwikkeling is 
het ontstaan van een Migrantenraad in Utrecht, die gelieerd is 
aan het Plaatselijk Orgaan voor Overleg en Advies. Deze Mi-
grantenraad heeft op gemeentelijk niveau als taakstelling: 
- het leveren van een bijdrage in de beleidsbepaling inzake 

alles wat de buitenlanders aangaat; 
- het functioneren als gesprekspodium tussen de verschillende 

nationaliteiten; 
- het zelfstandig informatie verstrekken inzake de allochto-

nenproblematiek. 
Dank zij een subsidie van dit ministerie is de Migrantenraad 

halverwege 1973 van start gegaan. 
Ook in het afgelopen jaar is er enige geografische schaalver-

groting bij de instellingen tot stand gekomen. 
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Tevens is een positieve ontwikkeling ten aanzien van een be-
leidsafstemming onder leiding van de Landelijke Stichting 
Welzijn Buitenlandse Werknemers te signaleren. 

Vermeld dient te worden dat de Stichting Nederlands Cen-
trum Buitenlanders door een aantal onvoorziene factoren nog 
niet volledig functioneert. De verwachting is echter dat dit 
zeer spoedig wel het geval zal zijn. Er zal dan een adequate 
organisatievorm zijn gevormd om aandacht te besteden aan 
uiteenlopende problemen van hier te lande verblijvende bui-
tenlanders. 

In de memorie van toelichting 1972 en die van 1973 werd 
een wetsontwerp aangekondigd, krachtens hetwelk een heffing 
zou worden gelegd op bedrijven en instellingen die buitenland-
se werknemers in dienst hebben. Aan de Raad voor de Ar-
beidsmarkt van de Sociaal Economische Raad heeft de on-
dergetekende verzocht, terzake zo spoedig mogelijk advies uit 
te brengen. Er wordt naar gestreefd een regeling te doen ingaan 
per 1 januari 1974. 

c. Molukkers 
Het beleid ten aanzien van de Molukkers in Nederland is 

gericht op hun redelijke inpassing in de Nederlandse samenle-
ving. Door subsidiëring van plaatselijke vormen van milieu- en 
relatieopbouw wordt er naar gestreefd de Molukse gemeen-
schappen in staat te stellen op zoveel mogelijk gebieden aan-
sluiting te vinden bij de plaatselijke samenleving, evenals om-
gekeerd. 

In dit proces speelt de bezinning op de eigen identiteit (mi-
lieuopbouw) een belangrijke rol als een basis van waaruit de 
relaties met de Nederlandse samenleving kunnen worden ge-
legd (relatieopbouw). De Molukse consulenten van de lan-
delijke stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon Neder-
land (ICCAN) onderhouden met diverse Molukse gemeen-
schappen contact ter bevordering en begeleiding van dit 
proces, dat veelal in Molukse stichtingen vorm krijgt. Daar-
naast wordt vanuit het ICCAN aandacht geschonken aan ka-
dervorming en onderwijs. Via deze stichting worden taalcur-
sussen aan volwassenen en predikanten gesubsidieerd. Daar-
naast laten de stichtingen cursussen geven die erop gericht 
zijn schoolgaande kinderen bij hun huiswerk te helpen. 

In 1973 werden in totaal 30 Molukse stichtingen gesubsU 
deerd. Naar verwachting zal dit aantal in de toekomst nog 
enigszins worden uitgebreid. Tot in dat jaar werd het werk van 
de stichtingen geheel door vrijwilligers gedragen. Gezien de 
vraagstukken, waarvoor de stichtingen zich geplaatst zien en 
de kwaliteit die van de activiteiten binnen deze stichtingen 
moet worden verwacht, <is een meer professionele ondersteu-
ning gewenst. 

Het streven is er daarom op gericht, te beginnen bij enkele 
grote plaatselijke stichtingen, beroepskrachten aan te stellen 
die zowel voldoende kennis dragen van het Molukse milieu als 
van de methodiek van het opbouwwerk. 

In 1973 is veel aandacht geschonken aan de vergroting van 
inspraakmogelijkheden van Molukkers in het ten aanzien van 
hen gevoerde beleid. In een aantal besprekingen met betrok-
kenen werd de mogelijkheid onderzocht om tot een representa-
tief Moluks orgaan te komen, dat kan adviseren inzake het 
welzijnsbeleid met betrekking tot de Molukkers in Nederland. 
Het verheugt de ondergetekende dat deze besprekingen thans 
zover zijn gevorderd, dat de bestaande Commissie Welzijn 
Molukkers binnenkort vervangen zal kunnen worden door een 
adviserend Moluks Inspraakorgaan, waarin door Molukse or-
ganisaties aangewezen personen zitting zullen hebben. 

Het voorbereidende overleg over het ontwerp van wet, hou-
dende de regeling van de positie van de in Nederland 
verblijvende Molukkers die niet het Nederlanderschap be-
zitten, is afgerond. 

Binnenkort zal dit ontwerp van wet bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal worden ingediend. De minister van Jus-
titie is de eerste verantwoordelijke voor deze wet. 

Aan de ontruiming van Molukse woonoorden zal met kracht 
worden voortgewerkt. 

Naar verwachting zullen er in 1974 nog vier woonoorden 
over zijn gebleven, te weten: „Vaassen" te Epe, „Lunetten" 
te Vught, „De Biezen" te Barneveld en „Vossenbosch" te 
Wierden. Het woonoord „Snodenhoek" te Eist zal in 1973 
vermoedelijk geheel worden ontruimd. 

Van de woonoorden „Vossenbosch" te Wierden en „De 
Biezen" te Barneveld is de ontruiming reeds ver gevorderd. 

Voor de ontruiming van de woonoorden „Vaassen" te Epe 
en „Lunetten" te Vught worden met voortvarendheid passende 
maatregelen voorbereid. De plannen tot ontruiming van het 
woonoord „Vaassen" zijn nu gereed en op alle niveaus be-
sproken. 

Met de gemeente Vught en de betrokken bewoners wordt 
een plan van actie opgesteld, dat zal leiden tot vestiging van de 
bewoners van het woonoord „Lunetten" in huizen in Vught. 
De relatief hoge huren voor de nieuwe woningen vormen een 
niet geringe belemmering bij de ontruiming van de woon-
oorden. 

De ondergetekende vermeldt met erkentelijkheid de mede-
werking van de betrokken gemeentebesturen en vele andere in-
stanties. 

In de naaste toekomst zullen de financiële tegemoetko-
mingen aan repatriërende Molukkers aan de gestegen kosten 
worden aangepast. 

d. Woonwagenbewoners 
Het beleid is gericht op het bevorderen van het maatschap-

pelijk en cultureel welzijn van de woonwagenbevolking. 
Voor het welslagen hiervan is het van essentieel belang, dat 

er betere voorwaarden worden geschapen dat deze bevolkings-
groep zoveel mogelijk gebruik kan maken van bestaande mate-
riële en immateriële voorzieningen in de samenleving. Een 
eerste voorwaarde is gelegen in het verminderen van de be-
staande spanningen en het verbeteren van de contacten tussen 
de gevestigde samenleving en de woonwagenbewoners. 

De ondergetekende acht het in dit verband noodzakelijk dat 
het creëren en in stand houden van materiële voorzieningen 
méér dan voorheen vergezeld gaat van activiteiten in het kader 
van de relatieopbouw. Dit geldt zowel naar de kant van de sa-
menleving als naar die van de woonwagenbevolking. Hierbij 
dient er zoveel mogelijk voor te worden zorg gedragen, dat 
zij die al een bepaalde relatie met de plaatselijke samenleving 
hebben, niet tegen hun belang in worden genoodzaakt ergens 
anders standplaats te kiezen. 

In dit verband is van groot belang, dat nu spoedig de indie-
ning van het wetsontwerp dat aan de woonwagenbewoners een 
beroepsmogelijkheid inzake de toepassing van artikel 10 van 
de Woonwagenwet biedt, tegemoet kan worden gezien. 

De ondergetekende zal erop toezien, dat per regio een zorg-
vuldige planning van een gevarieerd pakket van voorzieningen 
in overleg met alle betrokken partijen tot stand komt. Een 
reële behoeftenpeiling en versterking van de inbreng van de 
zijde der woonwagenbewoners acht hij noodzakelijk. 

Voor de gebieden, waar de voorzieningen nog niet in over-
eenstemming zijn met de eisen die de Woonwagenwet stelt, 
kunnen ook kleinere centra met een beperkt aantal plaatsen in 
de planning worden opgenomen en voor de rijksbijdrage in 
aanmerking komen. De betreffende algemene maatregel van 
bestuur zal spoedig worden gewijzigd. 

Aan de totstandkoming van grote regionale centra zal geen 
medewerking meer worden verleend, aangezien zij een minder 
geschikt middel zijn ter bereiking van de doeleinden van de 
wet. 

In die gebieden, waar al een woonwagencentrum op basis 
van een gemeenschappelijke regeling is, zal een dergelijk cen-
trum niet worden uitgebreid, ten einde nog grotere concentra-
ties van woonwagenbewoners te voorkomen. In geval van 
noodzakelijke nieuwe investeringen dient de situatie in de regio 
te worden bezien in het licht van het gewijzigde beleid. Dit 
kan er toe leiden, dat in een dergelijke regio een of meer 
kleine centra tot stand komen die bestuurlijk gelieerd zijn aan 
het bestaande woonwagencentrum. 
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Op advies van de commissie ex artikel 38 e.v. van de Woon-
wagenwet zal een inventarisatie worden ingesteld naar (nog) 
bestaande kleinere centra en naar de mogelijkheden om deze 
in te passen in de regionale planning van gevarieerde voorzie-
ningen. 

Na overleg met en overeenkomstig het verlangen van de 
vaste commissie voor CRM van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, gehoord ook de wettelijke adviescommissie, zal 
de datum van 1 oktober 1973, waarop artikel 17 van het Be-
sluit Woonwagencentra in werking moet treden, verschuiven 
naar 1 oktober 1975, de datum waarop alle centra integraal 
aan de eisen van het genoemde besluit dienen te voldoen. 

Ten einde de voortgang in de planning van voorzieningen en 
de totstandkoming daarvan te bespoedigen, wordt 1 oktober 
1974 vastgesteld als de datum, waarop alle plannen aan de on-
dergetekende dienen te zijn voorgelegd. 

De betreffende algemene maatregel van bestuur zal dien-
overeenkomstig worden gewijzigd. In opdracht van de Minis-
terraad zal in interdepartementaal overleg een beleidsplan 
worden opgesteld, dat een meer samenhangende en integrale 
aanpak zal kunnen verzekeren. In de commissie van advies ex 
artikel 38 van de Woonwagenwet is in 1973 in overeenstem-
ming met de daartoe strekkende wens van de Tweede Kamer 
het aantal woonwagenbewoners uitgebreid van twee tot vijf. 

Garanties ten behoeve van leningen voor sedentaire vesti-
ging van woonwagenbezoekers blijken in de praktijk voor-
alsnog niet te realiseren te zijn. 

In overleg met het departement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening zal gezocht worden naar nieuwe moge-
lijkheden ter bevordering van een actief huisvestingsbeleid 
voor die gezinnen die te kennen hebben gegeven een seden-
taire huisvesting te prefereren. 

§ 9. Maatschappelijke dienstverlening 

a. Maatschappelijke dienstverlening en individueel welzijn. 
De ondergetekende is het eens met wat zijn ambtsvoor-

ganger in de memorie van toelichting op de begroting 1973 
stelde over de betekenis van de maatschappelijke dienstverle-
ning voor het individueel welzijn. Terecht wordt daar gesteld 
dat de samenleving vormen zoekt en ook vindt voor betere 
communicatie en verhoudingen tussen de mensen. En dat 
leemten in het voorzieningenpatroon worden opgevuld, ook al 
is nog niet geheel duidelijk, welke vormen zij daarbij keizen en 
of deze doelmatig zijn. In deze gedachtengang wordt maat-
schappelijke dienstverlening dan ook niet beperkt tot wat al 
gesubsidieerd wordt. 

In de vorige memorie werd dan ook geconstateerd dat er 
sprake is van een mentaliteitsverandering die niet alleen blijkt 
uit de zogenaamde alternatieve hulpverlening, maar die ook 
plaatsvindt bij de beroepskrachten en de vrijwilligers. Deze 
mentaliteit vindt ook de maatschappelijke achtergronden van 
individuele nood belangrijk. 

Naar de mening van de ondergetekende kan de maatschap-
pelijke dienstverlening pas dan aan haar doelstellingen beant-
woorden, wanneer hij zich tevens inlaat met de maatschap-
pelijke oorzaken van individuele problemen. Voor velen heeft 
dit zich inlaten te veel aspecten van een loutere maatschap-
pij-kritische houding. 

Met betrekking tot dit bezwaar stelt de ondergetekende dat 
solidariteit met de hulpvrager niet voorbij mag schieten aan 

diens individuele problematiek door zich nog alleen maar met 
maatschappelijke veranderingen bezig te houden. Individuele 
benadering en daarop gebaseerde sociale actie kunnen te 
zamen leiden tot verhoging van het individuele maatschap-
pelijk welzijn. En voor zover bewustwording door de hulp-
vrager van zijn situatie kan leiden tot het de baas worden van 
zijn problemen, werkt de maatschappelijke dienstverlening 
binnen zijn doelstellingen. 

De maatschappelijke dienstverlening moet dus niet beperkt 
worden tot het werk van (beroepskrachten in) gesubsidieerde 
instellingen. In samenwerking met deze instellingen en buiten 
de instellingen om ontstaan initiatieven die vooral plaatselijk 
belangrijke activiteiten ontplooien. Leemten in het voorzienin-
genpakket worden opgevuld, persoonlijke contacten worden 
gelegd met groepen die in isolement verkeren of raken, zoals 
buitenlandse werknemers, gehandicapten en bejaarden in te-
huizen. Het is zaak dat de beroepsmatige maatschappelijke 
dienstverlening op een andere wijze dan voorheen op deze acti-
viteiten inspeelt. Over enkele soorten nieuwe activiteiten volgt 
hier iets meer. 
- Aan de inschakeling van niet-professionele hulpverleners is 

- zoals in de vorige memorie werd aangekondigd - in sa-
menwerking met het Nationaal Centrum voor Geestelijke 
Volksgezondheid aandacht besteed in enkele door dit minis-
terie gesubsidieerde bijeenkomsten. Hiervoor waren inlei-
ders uit Frankrijk, Engeland en Duitsland uitgenodigd. 
Deze gaven informatie over de in hun land gekozen oplos-
singen. Niet-professionele hulpverlening is daar bedoeld als 
een aanvullende activiteit, die wordt verricht in instellingen 
met begeleiding door beroepskrachten. Aan niet-professio-
nele hulpverleners worden bepaalde voorwaarden gesteld 
inzake persoonlijke geschiktheid, vooropleiding en training. 
Experimenten zijn in voorbereiding ten einde na te gaan, in 
hoeverre in de Nederlandse verhoudingen een dergelijke 
hulpverlening kan werken. 

- Van geheel andere aard zijn de activiteiten die - vaak in sa-
menwerking met instellingen, maar ook daar buitenom - ten 
behoeve van verschillende bevolkingsgroepen worden onder-
nomen. Door de gevestigde instellingen worden zij gezien 
als staande buiten het proces van methodische begeleiding 
van afzonderlijke mensen. Deze activiteiten zijn dan ook 
een aanvulling op de bestaande, ook al leiden zij tot het ont-
staan van nieuwe voorzieningen. 
Hun ontwikkeling moet niet worden belemmerd door 
strakke eisen omtrent organisatie, doelmatigheid en deskun-
digheid. 

- Een derde soort van vrijwilligersactiviteiten bestaat in het 
wederkerig elkaar vinden van hulpbehoefte en hulpaanbod. 
Dit vindt vooral plaats tussen gezinnen en binnen vereni-
gingen, bij voorbeeld van ongehuwden. Wederkerigheid in 
vraag en aanbod is hierbij de basis. 
Dat hier de nadruk wordt gelegd op activiteiten die óm de 
beroepsmatige maatschappelijke dienstverlening heen staan, 
komt niet voort uit het gebrek aan geldmiddelen. Op grond 
van een keuze uit prioriteiten zal naar gelang de stand van 
de middelen zowel het een als het ander bevorderd worden. 
b. Doelmatigheidskwesties 
Als gevolg van de zogeheten circulaires kleine instellingen is 

de stand van zaken op het terrein van het algemeen maat-
schappelijk werk en van de gezinsverzorging per eind februari 
1973 zoals aangegeven in tabel I. 
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Tabel 1 Aantal instellingen voor Gezinsverzorging en Algemeen Maatschappelijk Werk 

1968 1969 *) 1970 l) 1971 l) 1972 ') Eind febr. 
1973 ") 

Gezinsverzorging 
Totaal aantal instellingen (louter gezinsverzorging) 
waarvan: 
verdwenen 
nieuw (na fusie) 
en waarvan: 
uitsluitend gezinsverzorging (c.q. als onderdeel van 
gezondheidszorg) 
gecombineerd met alg. maatsch. werk 
en waarvan: 
met 1-15 krachten (op fulltime basis) 
Totaal aantal A-instellingen van gezinsverzorging 
waarvan: 
uitsluitend gezinsverzorging (c.q. als onderdeel van 
gezondheidszorg) 
gecombineerd met alg. maatsch. werk 

883 859 795 676 555 492 

— 33 83 178 157 81 
— 9 19 59 36 18 

589 555 498 398 322 
294 304 297 278 232 — 

494 401 304 212 157 
— — — 119 129 

57 58 
— — — — 62 71 

x) Gebaseerd op C.B.S.-enquête eind van het jaar 
2) Gebaseerd op gegevens van de subsidieafdeling. 

1963 1965 1969 1971 1 jan. 1973 

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Totaal aantal instellingen . . . 
waarvan onder meer: 
met 0 krachten 
met 1-5 krachten 

481 589 604 521 431 

62 101 87 77 ± 50 
396 457 463 381 

Als gevolg van de herordening bij de organen van samen-
werking gaan plaatselijke, regionale en provinciale functiona-
rissen in de hoofdfunctie „bedrijfsvoering" nog steeds over 
naar de maatschappelijke dienstverlening. Met name op pro-
vinciaal vlak vinden reconstructies plaats: gemeenschappelijke 
instituten voor sociale dienstverlening zijn erkend in 
Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht; provinciale raden voor 
maatschappelijke dienstverlening in Friesland en in Drenthe. In 
Zeeland vindt een bezinning plaats over de provinciale boven-
bouw. In Zuid-Holland bestaan federaties van samenwerkings-
organen. In Noord-Holland en in Overijssel zijn aanzetten aan-
wezig voor reconstructies. In Limburg en in Groningen be-
stond al langer een sterke regionale vormgeving, waardoor de 
behoefte aan provinciale kaders daar kleiner is. 

Op landelijk niveau hebben de samenwerkingsorganen hun 
activiteiten met betrekking tot de maatschappelijke dienstverle-
ning ingebracht in de Stichting Landelijke Samenwerkende Sa-
menwerkingsorganen. 

De bezinning op de hoofdfunctie „bedrijfsvoering" heeft in 
de Werkgroep Interim-regeling Bedrijfsvoering van de Com-
missie voor aangelegenheden inzake de organen van samen-
werking geleid tot een eerste concept van een subsidieregeling 
voor het „management". De verwachting is dat genoemd con-
cept één dezer dagen aan de ondergetekende wordt aangebo-
den. Het management is in deze regeling bestemd voor de 
hele maatschappelijke dienstverlening. En zal dan ook van 
toepassing kunnen zijn op instellingen met meer dan één werk-
vorm en op zeer grote instellingen met één werkvorm. De con-
cept-regeling zal aan adviesorganen uit de maatschappelijke 
dienstverlening worden aangeboden. 

Verschillende processen die dit ministerie ondersteunt of in 
gang zet, hebben als doel: het overzichtelijk en bereikbaar 
maken van de maatschappelijke dienstverlening voor de bur-
gers. Een juiste spreiding van de voorzieningen is een van de 
middelen. Schaalvergroting moet de versnippering van voorzie-
ningen opheffen. Daarom worden ondersteunende activiteiten 
ook versterkt, zoals bedrijfsvoering, administratie, personeels-
beheer, supervisie, consultatie en dergelijke. Ook worden voor-
waarden gesteld voor de samenwerking met andere instellingen 
en met andere deskundigen. 

Vrijwilligers vergroten het bereik van de instellingen. Dit 
alles geschiedt met het doel dat de cliënt vindt wat hij zoekt: 
directe hulp of een goede verwijzing. Door instellingen die 
hij gemakkelijk weet te vinden. 

Schaalvergroting zal evenwel samen moeten gaan met goede 
bereikbaarheid. De mensen op het platteland en in de steden 
zullen de voorzieningen betrekkelijk dicht bij de hand moeten 
hebben. 

Daarom wordt bekeken, of er een raamregeling moet komen 
voor een instituut voor (algemene) maatschappelijke dienst-
verlening, waarin de voorzieningen van het zogenaamde eerste 
échelon worden geregeld, óf dat sommige van deze voorzie-
ningen - bij vooi beeld maatschappelijk werk, gezinsverzorging 
- een afzonderlijke regeling moeten krijgen. 

Tevens zal moeten worden bekeken, welke vormen van sa-
menwerking in een dergelijk instituut worden geregeld. Hierbij 
wordt gedacht aan samenwerking met functionarissen van 
zowel meer gespecialiseerde voorzieningen als die van andere 
welzijnsterreinen, met name de gezondheidszorg. 
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§ 10. Gezinsaangelegenheden 

a. Algemeen maatschappelijk werk 
In de vorige paragraaf werd al gesteld dat overwogen 

wordt om het subsidiestelsel te herzien. In het kader van het 
algemeen maatschappelijk werk is het van belang, dat dit 
werk zich meer zal gaan richten op bepaalde bevolkingsgroe-
pen, zoals buitenlandse werknemers, rijksgenoten, woonwa-
genbewoners en lichamelijk gehandicapten. 

Ook moet worden samengewerkt met huisartsen, wijkver-
pleging, ziekenhuizen en scholen. Het probleem is dan even-
wel dat bijzondere kennis en vaardigheden bij de hulpverle-
ning aan bepaalde groepen nodig zijn. Een permanente edu-
catie ten behoeve van de beroepskrachten zal zodoende in het 
werkschema van de beroepsorganisaties moeten worden inge-
bouwd. De ondergetekende wil daarom over de inhoud van 
het algemeen maatschappelijk werk een adviesaanvraag rich-
ten aan de Nationale Raad en aan de Stichting Landelijke 
Samenwerkende Samenwerkingsorganen. 

b. Bureaus voor levens- en gezinsvragen 

De begrotingspost voor deze sector stijgt sterker dan 
andere posten. Dit is een gevolg van de verbreding van het 
subsidiabele werkterrein volgens de in 1970 van kracht ge-
worden subsidieregeling en van ontwikkelingen in de sector 
van het jeugd- en jongerenwerk. Deze werken door in nieuwe 
voorzieningen van maatschappelijke dienstverlening ingevol-
ge deze subsidieregeling. 

Bij de bureaus voor levens- en gezinsvragen groeit de be-
hoefte in de behandelende sector. Maar ook hebben veel in-
stellingen zich de afgelopen jaren voorbereid op preventieve 
werkzaamheden. 

De inschakeling van vrijwilligers betekent een verruiming 
van de hulpverlening. In § 9 is al melding gemaakt van het 
voorbereidende overleg en op te zetten experimenten hierom-
trent. 

Bij de alternatieve hulpverlening aan jongeren zijn in de 
afgelopen jaren tientallen initiatieven tot stand gekomen, zo-
als jongeren advies centra, crisis interventie, centra, ontwen-
ningscentra voor druggebruikers, experimentele werkbemid-
deling en huisvesting. Maar ook minder specifieke hulpverle-
ningsvormen zijn ontstaan, onder andere door vrijwilligers en 
door het algemeen maatschappelijk werk. Een beperkt aantal 
hiervan kon voor een - veelal beperkt - subsidie in aanmer-
king komen. Hiertoe behoren negen jongeren advies centra 
en het Drugs Informatie en Service Centrum in Amsterdam. 
Deze subsidies kwamen tot stand door een samenwerking van 
de sectoren jeugdzaken en maatschappelijk gezinswerk. 

Er is ook een beleidsnota voorbereid inzake de planning 
van jongeren advies centra. Hierin wordt voorgesteld om op 
korte termijn criteria te ontwikkelen, op basis waarvan mo-
dellen van jongeren advies centra - variërend naar plaats, tijd 
en prioriteit - tot stand kunnen komen. In twee jongeren ad-
vies centra (Utrecht en Zwolle) wordt thans een evaluatie-
onderzoek verricht in samenwerking met universitaire insti-
tuten. Het wordt gesubsidieerd door het Preventiefonds. 

c. Gezinsverzorging en gezinshulp 
Per 1 januari 1973 - voor een klein aantal instellingen per 

1 april 1973 - is de hele salaris- en subsidieadministratie van 
de gezinsverzorging geautomatiseerd per computer. Het is de 
bedoeling dat binnen afzienbare tijd, b.v. in 1975, in over-
leg met de Centrale Raad voor Gezinsverzorging wordt over-
gegaan tot het automatiseren van nog andere gegevens, waar-
door een meer sluitende controle ontstaat. Daardoor wordt 
ook inzicht verkregen in de retributiebetaling door de gezin-
nen. 

De sterke groei die de gezinsverzorging en gezinshulp -
met name door het tot stand komen van z.g. A-instellingen 
en door de geplande groei in het kader van de Nota Bejaar-
denbeleid - de laatste jaren heeft doorgemaakt heeft gevolgen 
gehad voor de organisatie en de personeelsvoorziening. Maar 

er moest niet alleen worden voorzien in een groter wordende 
hulp- en verzorgingsbehoefte, ook in verscheidenheid namen 
de behoeften toe. Bij veel instellingen blijkt de wens te leven 
om tot vernieuwing én verruiming van het dienstenpakket te 
komen. 

De Centrale Raad voor de Gezinsverzorging is daarom uit-
genodigd om gezamenlijk met het departement de mogelijk-
heden tot verruiming van het dienstenaanbod te onderzoeken. 
Door de raad is het voorbehoud gemaakt dat vernieuwingen 
pas worden gerealiseerd, als de zin daarvan na onderzoek en 
experiment is aangetoond. Dit overleg vindt plaats in de 
Stuurgroep Experimenten Gezinsverzorging. Deze stelt zich 
tot doel, door middel van experimenten in de praktijk na te 
gaan, hoe met inachtneming van de doelstellingen van de ge-
zinsverzorging differentiatie in het dienstenaanbod mogelijk is. 

In circa tien instellingen worden thans experimenten uit-
gevoerd. Zij betreffen onder meer de centralisatie van dien-
sten (zoals: centraal koken, wassen, kinderopvang), wijksge-
wijze hulpverlening (waarbij aan één hulpkracht de verant-
woordelijkheid voor meer cliënt-eenheden op parttime basis 
wordt toevertrouwd) en nieuwe taken (zoals gastgezinnen, 
inzetten van een schoonmaakploeg, „klusjesmannen"). De 
bedoeling is dat na evaluatie van deze experimenten wordt 
bezien of een meer algemene toepassing mogelijk is. De uit-
komsten van de evaluatie zijn tevens van belang voor de voor-
genomen herziening van de subsidieregeling. Deze moet im-
mers gericht zijn op een beter samenhangend aanbod van 
veelzijdige diensten op het niveau van dorp en stadswijk. 

De ondergetekende wil in 1974 overgaan tot formatievast-
stelling per instelling. Dit gebeurt om een meer evenwichtige 
spreiding van gezinsverzorging en gezinshulp te krijgen. 

d. Kinder opvangmogelijkheden 
Het aantal kindercentra blijft groeien. Bij de landelijke ver-

eniging „Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland" zijn 
600 leden aangesloten, die eind 1972 samen 900 kindercentra 
in exploitatie hadden: een toename van 50 pet. in één jaar. 
De Werkgemeenschap schat het totale aantal kindercentra op 
1500. De toename ligt vooral bij de peuterspeelzalen, waar 
kinderen van twee tot vier jaar enkele malen per week voor 
enkele uren per dag verblijven. Het aantal kinderdagverblij-
ven - die volledige verzorging bieden en de hele dag open 
zijn - neemt nauwelijks toe. Een van de oorzaken voor deze 
trage groei is de hoge kostprijs. 

Het bij de Werkgemeenschap aangesloten bestand aan kin-
dercentra bestaat voor 93 pet. uit peuterspeelzalen, die 85 
pet. van de aanwezige kinderen opvangen, en voor 7 pet. uit 
kinderdagverblijven die 15 pet. van de kinderen opvangen. 
In de steden is het aantal overblijfcentra („opvang tussen 
twaalf en twee") voor schoolgaande kinderen toegenomen. 

Het Wetenschappelijk Informatie Centrum van de Werkge-
meenschap treedt op als schakel tussen wetenschap en prak-
tijk. Dit is gebleken uit de vele informatie over litteratuur en 
onderzoek die in 1972 aan aanvragers is gegeven. 

e. Positie van de vrouw 
Er bestaat in ons land een groot aantal vrouwenorganisa-

ties. Deze behartigen de belangen van de vrouw en werken 
aan haar maatschappelijke vorming en training. Ook nieuwe 
groeperingen - die in losser verband werken - wijzen op de 
noodzaak van persoonlijke bewustwording en op het belang 
van het maken van een persoonlijke keuze. 

In 1973 zijn circa één miljoen vrouwen uit 58 organisaties 
tot een nauwere samenwerking gekomen in de z.g. Interim-
stichting. Deze stelt zich ten doel, de werkzaamheden van het 
Nederlands Vrouwen Comité, de Nationale Vrouwenraad 
van Nederland en de Nederlandse Federatie van Vrouwelijke 
Vrijwillige Hulpverlening te integreren. Daarmee is een con-
tactpunt geschapen voor de aangesloten organisaties ten op-
zichte van de overheid en de maatschappij als geheel. 

Ontwikkelingen in wetenschap en techniek hebben dusda-
nig nieuwe mogelijkheden voor man en vrouw geopend, dat 
onder ogen moet worden gezien, welke de rol van beiden in 
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een nieuwe tijd zou kunnen zijn. In verband met het histo-
risch gegroeide onderscheid in de rollen van mannen en vrou-
wen krijgt het vraagstuk van de vrouwenarbeid in ons land 
nu al speciale aandacht. Het departement beraadt zich ook 
over de wijze waarop in Nederland de viering van het Inter-
nationale Jaar van de Vrouw 1975 gestalte kan krijgen. 

f. Nederlandse Gezinsraad 
De sanering bij de bureaus voor de huwelijksbemiddeling 

zet zich voort. De Raad van Toezicht op de dienstverlening 
inzake huwelijkscontacten heeft thans acht bureaus erkend. 
Dit betekent nog niet dat er geen malafide praktijken meer 
voor zullen komen op de huwelijksmarkt. 

De Raad van Toezicht heeft tevens een begin gemaakt met 
de opleiding tot huwelijksconsulent en heeft het initiatief ge-
nomen tot oprichting van een genootschap van huwelijkscon-
sulenten. 

Door de Nederlandse Gezinsraad werd in april 1973 een 
advies uitgebracht dat verbetering beoogt van de sociaal-eco-
nomische positie van weduwnaars met kinderen. In aansluiting 
op dit rapport zal ook de problematiek van andere één-ouder-
gezinnen de aandacht krijgen. De Raad wil eerst de imma-
teriële gevolgen van echtscheiding bestuderen. Het departe-
ment heeft hierom verzocht, mede als afronding van het in 
1972 verschenen rapport over de gezinseconomische gevol-
gen van echtscheiding. 

g. Consumentenbeleid 
Als gevolg van de beschikking van de ambtsvoorganger 

van de minister van Landbouw is het Nederlands Instituut 
voor Toegepast Huishoudkundig Onderzoek (NITHO) in li-
quidatie. Dit betekent niet dat er van de zijde van de rege-
ring geen belangstelling en waardering bestaat voor bepaalde 
aspecten van het werk en voor de bijzondere optiek waarmee 
het NITHO deze zaken benadert, namelijk het denken van-
uit huishouding en consument. Gezocht wordt naar wegen om 
bepaalde werkzaamheden voortgang te doen vinden. Dezer-
zijds gaat de belangstelling daarbij in het bijzonder uit naar de 
economische-sociologische aspecten van huishouding en con-
sument. 

h. Consumptief geldkrediet 
De afdeling Volkskredietwezen, tot voor kort geplaatst 

onder de leiding van de raadsadviseur in algemene dienst, is 
na diens overlijden ingepast in de Directie Maatschappelijke 
Dienstverlening. 

Bij Koninklijk besluit van 13 december 1972 (Stb. 727) 
zijn de artikelen 54 en 60 van de Wet op het Consumptief 
geldkrediet met ingang van 1 januari 1973 in werking gesteld. 
Deze artikelen hebben betrekking op de Commissie Wet op 
het consumptief geldkrediet. Deze vaste Commissie die, even-
als haar voorgangster, de Commissie van Advies en Bijstand, 
bedoeld in par. 5 van de Geldschieterswet, tot taak heeft de 
Minister van advies te dienen inzake het consumptief geld-
krediet, heeft haar werkzaamheden inmiddels aangevangen. 
Zij heeft reeds geadviseerd met betrekking tot een aantal 
voorschriften, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Wet 
op het consumptief geldkrediet. De departementale voorbe-
reiding van deze voorschriften is in een vergevorderd stadium. 

Het ligt in het voornemen, alvorens de wet in werking te 
stellen, een tweetal wetswijzigingen op ondergeschikte pun-
ten voor te stellen. Dit betreft in de eerste plaats een wijzi-
ging van de Wet op het consumptief geldkrediet, inhoudende 
een algeheel verbod voor kredietgevers om een aanvangsbij-
drage te vragen. Gebleken is namelijk, dat in de huidige op-
zet de groep kredietgevers, voor wie het vragen van een aan-
vangsbijdrage is verboden, benadeeld zal worden ten opzich-
te van de overige kredietgevers. Voorts betreft het een wijzi-
ging van de Wet toezicht kredietwezen, waardoor de uitzon-
deringspositie die deze wet aan de „geldschietbanken" in de 
zin van de Geldschieterswet toekent, zal blijven gelden voor 
de „voorschotbanken" in de zin van de Wet op het consump-
tief geldkrediet. Er bestaat namelijk bezwaar tegen, bedoelde 

uitzonderingspositie aan te tasten, zolang de herziene Wet toe-
zicht kredietwezen nog niet tot stand is gekomen. Het is de 
bedoeling de totstandkoming van deze wetswijzigingen zoveel 
mogelijk te bespoedigen en deze wijzigingen tegelijk met de 
Wet op het consumptief geldkrediet in werking te doen treden. 

Hetgeen in de memorie van toelichting op de begroting 
1972 met betrekking tot het maximumtarief werd gesteld 
hield in dat een voorstel dienaangaande door het departement 
en de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Fi-
nanciën in studie was genomen en dat daarover het advies 
van de Commissie van Advies en Bijstand was ontvangen. Ter 
zake vindt thans interdepartementaal overleg plaats. 

Bij de behandeling van de Wet op het consumptief geld-
krediet in het parlement werd toegezegd, dat een onderzoek 
zal worden ingesteld naar de mogelijkheid en de wenselijk-
heid van een verdere coördinatie van wetgeving en beleid op 
het gebied van het consumptief krediet. Dit onderzoek is in-
middels ter hand genomen door een interdepartementale 
commissie (coördinatiecommissie consumptief krediet). 

§ 11. Ontwerp Verstrekkingenwet Maatschappelijke 
Dienstverlening 

Het wetsontwerp aangaande verstrekkingen op het gebied 
van de maatschappelijke dienstverlening uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten beoogt, zoals bekend, een be-
leidsbegeleiding tot stand te brengen vanuit dit ministerie ten 
aanzien van een aantal voorzieningen van maatschappelijke 
dienstverlening die uit de AWBZ gefinancierd worden of gaan 
worden. 

De beweegredenen voor het indienen van dit wetsontwerp 
leveren nog steeds voldoende gronden op om een spoedige 
parlementaire behandeling te mogen verwachten. 

Met de Ziekenfondsraad zijn onder meer over dit wetsont-
werp, maar ook over verschillende aspecten van de overgang 
op de AWBZ-financiering, besprekingen gevoerd. De dagver-
blijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten 
kwamen daarbij aan de orde. 

Hoewel de contacten met de Ziekenfondsraad - met het 
secretariaat, met de commissies en in ander verband - nog 
niet geformaliseerd zijn, is het van belang te vermelden dat 
de besprekingen op diverse niveaus en in meerdere organen 
van de raad doeltreffend verlopen. Deze constatering betreft 
zowel de technisch-administratieve procesgang als de intro-
ductie in de AWBZ van voorzieningen van maatschappelijke 
dienstverlening. 

§ 12. Bejaardenbeleid 

a. Tweede Nota Bejaardenbeleid 
Bij de behandeling van de Nota Bejaardenbeleid 1970 in 

de Tweede Kamer is door de toenmalige Staatssecretaris me-
vrouw Ph. van Veenendaal-Van Meggelen een aanvullende 
nota toegezegd, alsmede een tweede nota inzake het bejaar-
denbeleid. Kort daarop is mevrouw van Veenendaal afgetre-
den als Staatssecretaris, waardoor het aanvankelijke voor-
nemen een aanvullende nota uit te brengen niet verwerke-
lijkt is. 

Het komt de ondergetekende niet zinvol voor, thans nog 
een aanvullende nota bij de Kamer in te dienen. Het is meer 
verantwoord in een tweede nota inzake het bejaardenbeleid 
tevens in te gaan op de aspecten die naar het oordeel van de 
Kamer in de eerste nota ontbreken. Bij een evenwichtig be-
leid voor de bejaarde bevolkingsgroep dient rekening te wor-
den gehouden met de aard en samenstelling van die groep, 
met de aanwezige voorzieningen en activiteiten, met de door 
de bejaarden zelf gewenste voorzieningen en met de volgens 
objectieve criteria noodzakelijk geachte voorzieningen. 

b. Algemene onderwerpen 
Het staat wel vast, dat Nederland voor wat betreft het be-

jaardenbeleid een vooraanstaande plaats in de wereld inneemt. 
Zowel als het gaat om verzorgingstehuizen of verpleeginrich-
tingen, als om dienstencentra of projecten gecoördineerd be-
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jaardenwerk, als om opleidingen tot bejaardenhelpster of be-
jaardenverzorgster, om hulp aan thuiswonende bejaarden of 
activiteiten die de culturele en sociale participatie bevorderen, 
als ook op het terrein van de sociale zekerheid. 

Dit moge tot voldoening stemmen, de Nederlandse bejaarde 
is er niet mee gebaat als zijn situatie in eigen land toch 
nog niet optimaal is. Bij een mede op de toekomst gericht 
beleid is een van de kwesties bij voorbeeld de waarde die 
bejaarden hechten aan de huidige voorzieningen. Uit onder-
zoekingen blijkt bij voorbeeld zoals uit het Rotterdamse on-
derzoek - dat ettelijke bejaarde personen, die volgens objec-
tieve criteria opgenomen dienen te worden in een verzorgings-
tehuis, zulks niet wensen. 

Het beleid zal rekening moeten houden met deze - welis-
waar in omvang niet grote - groep en de noodzakelijke ex-
tra voorzieningen in het extramurale vlak ter beschikking 
moeten stellen. 

Een van de uitgangspunten is immers de vrijheid van de 
bejaarde zijn leven naar eigen inzicht in te richten. 

Het ligt voor de hand dat niet alles wat nodig is ook direct 
kan worden gedaan. Uiteraard moet bij het bejaardenbeleid 
steeds rekening worden gehouden met de gegevens die afkonv 
stig zijn uit de prognoses ten aanzien van de te verwachten 
bevolkingsontwikkeling, opgesteld door het CBS. Als daaruit 
bijvoorbeeld blijkt dat omstreeks 1980 het aantal hoogbe-
jaarden met 30 000 zal zijn toegenomen, dan dient reeds in 
een vroeg stadium met de mogelijke gevolgen daarvan reke-
ning te worden gehouden. Dit betekent, dat er prioriteiten 
moeten worden gesteld op korte en middellange termijn, zo-
als reeds is gebeurd in de nota Bejaardenbeleid 1970. Viel 
de aandacht in die nota voor een belangrijk deel op de kwets-
bare groep bejaarden, op de groep derhalve die het meest be-
hoefte heeft aan zorg, verzorging en verpleging, thans wordt 
die aandacht vooral gericht op de nog zelfstandig wonende 
en levende bejaarden, op hun behoeften en wensen, op hun 
aandeel in welvaart en welzijn. In de genoemde nota is reeds 
een duidelijk startpunt voor de voorzieningen ten behoeve 
van de laatstgenoemde groep bejaarden aanwezig, zoals de 
maatregelen ten aanzien van de dienstencentra voor bejaar-
den, later uitgebreid met de projecten voor gecoördineerd 
bejaardenwerk en de uitbouw van de bejaardenverzorging. 

Het beleid zal er op gericht zijn een goed gespreide ver-
deling van de voorzieningen tot stand te brengen en alle werk-
vormen die mede van betekenis zijn voor bejaarden ervan te 
doordringen, dat hun activiteiten ook de bejaarden dienen te 
omvatten. Nog niet van alle onderdelen van het bejaarden-
beleid zijn gegevens aanwezig, die een bijdrage kunnen leve-
ren tot een doelmatige verdeling van de voorzieningen. Het 
slechts na jaren ter beschikking komen van statistische ge-
gevens bemoeilijkt de beleidsvoorbereiding op dit punt. 

Daarom wordt gezocht naar een aantal cijfers, die als in-
dicatoren voor het beleid op korte en middellange termijn kun-
nen dienen. Naast de bevolkingsprognoses worden daartoe 
door het departement gegevens verzameld, die een basis kun-
nen vormen voor de beleidsuitvoering. In bijlage IV wordt een 
overzicht gegeven dat voor de praktijk van betekenis blijkt te 
zijn. 

In de Nota Bejaardenbeleid 1970 wordt als doelstelling van 
het toekomstige beleid gesteld, dat een aaneensluitend geheel 
van activiteiten en voorzieningen tot stand gebracht moet 
worden, waarin of waardoor de bejaarden - al naar hun be-
hoeften - kunnen blijven participeren in de samenleving. 

Deze deelname moet als een levensnoodzaak, een recht 
worden beschouwd voor de burgers van dit land. Sterker nog, 
de uitoefening van dit recht dient zeker voor wat betreft de 
bejaarden, door de overheid systematisch te worden bevor-
derd. De aansluiting bij de samenleving kan van wezenlijke 
betekenis zijn voor hen die dreigen geisoleerd te raken, om-
dat zij g^en deel meer uit maken van het produktieproces door 
het regelmatig verrichten van arbeid. Gesteld kan worden 
dat in het niet-materiële vlak bij de oudere mens sprake is 
van een relatieve achterstand, die steeds duidelijker ervaren 
en daardoor steeds minder aanvaardbaar wordt. 

c. Sociaal-culturele participatie 
Onder sociaal-culturele participatie kan worden verstaan 

het zinvol deelnemen aan hetgeen zich in die samenleving af-
speelt, afhankelijk van de behoefte en het vermogen van het 
individu. Participatie wordt veelal in activiteiten tot uiting 
gebracht, bij voorbeeld in het verrichten van arbeid, tijdsbeste-
ding, levensbeschouwelijke activiteiten, meedoen in het ver-
enigingsleven en de uitoefening van burgerplichten en -rech-
ten. 

Om deelname van bejaarden te bewerkstelligen dient echter 
aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Voorzienin-
gen waar een ieder gebruik van kan maken (toegankelijkheid) 
moeten tot stand komen, de financiële basis om deel te kun-
nen nemen dient aanwezig te zijn en de samenleving zal een 
handreiking moeten bieden door het geven van voorlichting 
en begeleiding voor het benutten van de mogelijkheden. Want 
niet vergeten mag worden dat de bejaarden van nu zijn op-
gegroeid in een tijd die veel minder kansen bood (minder 
onderwijs, vorming en vrijetijdsbesteding). 

In de Nota Bejaardenbeleid is gesteld dat het van belang is 
na te gaan, welke maatregelen genomen dienen te worden 
om het bejaarden mogelijk te maken, daadwerkelijk van soci-
aal-culturele voorzieningen gebruik te maken. De bevorde-
ring van het tot stand brengen van een landelijk paspoort is 
toegezegd, onder andere bij de behandeling van de Nota Be-
jaardenbeleid in 1972. 

De Culturele Raad van Zuid-Holland, de Consumenten-
bond en de Landelijke Bejaardenbonden hebben zich als voor-
standers van een dergelijk paspoort opgeworpen. 

Bij een in 1972 gehouden enquête van de Consumenten-
bond (Consumentengids 1972:3) is gebleken dat van een re-
presentatieve steekproef onder 697 bejaarden 74 pet. van 
de ouderen het bestaan van kortingsregelingen juist vindt, 
7 pet. vindt dit niet juist en 19 pet. heeft geen mening. De 
angst, dat het instellen van een paspoort discriminerend zou 
zijn, is onjuist gebleken. Ook de Bejaardenbonden, verenigd 
in de COSBO (Commissie Samenwerkende Bejaarden Orga-
nisaties) zien een paspoort niet als discriminerend, mits een 
landelijk en zoveel mogelijk uniform paspoort wordt inge-
voerd. Het in enkele grotere gemeenten ingevoerde paspoort 
heeft grote aftrek gevonden. 

Ook is gebleken dat een paspoort - wil het voor de meer-
derheid van de bejaarden iets te betekenen hebben - niet be-
perkt zal moeten blijven tot cultureel genot. Door het open-
stellen van allerlei voorzieningen in het kader van tijdsbeste-
ding (binnens- en buitenshuis, waaronder ook begrepen open-
luchtrecreatie) zullen velen gebaat zijn. 

Met het bevorderen van het tot stand komen van een lan-
delijk paspoort zal in belangrijke mate kunnen worden tege-
moet gekomen aan het bezwaar, dat de bejaarde door plaat-
selijke verschillen slechts een beperkt gebruik kan maken van 
een paspoort. Men zou dan in het bezit moeten zijn van meer-
dere paspoorten bij bezoeken buiten de eigen woonplaats. 
Vanwege het aantal reeds bestaande gemeentelijke paspoor-
ten en de breedte van het terrein waarvoor het paspoort 
zou moeten gelden, is de gereedmaking ervan voor lande-
lijk gebruik zeer tijdrovend. Zeer vele instanties moeten in het 
overleg worden betrokken, zowel in overheids- als in parti-
culiere kring. 

d. Dienstencentra voor bejaarden en projecten gecoördi-
neerd bejaardenwerk 

De vijfjarenplanning van de Nota Bejaardenbeleid 1970 
gaat in 1974 het laatste jaar in, zij het dat bepaalde tempori-
seringsmaatregelen van de vorige regering meebrengen dat 
nog enige uitloop nodig is, met name voor de uitbreiding van 
bejaardenhelpsters in het kader van de gezinsverzorging. 

Stelde de nota nog dat vrij algemeen in den lande grote 
belangstelling voor het dienstencentrum bestond en dat daar-
naast op bescheiden schaal enige experimenten (projecten 
voor gecoördineerd bejaardenwerk) werden gesubsidieerd, in-
tussen kan worden geconstateerd dat met name de projecten 
gecoördineerd bejaardenwerk een grote toevlucht hebben ge-
nomen. 



39 

Volgens de planning van de nota zou op 31 december 1974 
het aantal dienstencentra en projecten gecoördineerd bejaar-
denwerk 302 moeten bedragen. Bij de mondelinge behande-
ling van de begroting voor het jaar 1973 is op grond van de 
cijfers per ultimo 1972 en van het aantal toekenningen c.q. 
aanvragen voor 1973 en 1974 reeds aangetoond dat het streef-
cijfer ruimschoots zal worden gehaald. Deze conclusie is in 
onverminderde mate nog steeds geldig. Daarbij was het aantal 
van 219 tot en met 1972 gerealiseerde projecten samengesteld 
uit 79 projecten gecoördineerd bejaardenwerk en 140 dien-
stencentra, terwijl sedertdien de groei van het aantal projec-
ten gecoördineerd bejaardenwerk die van de dienstencentra 
begint te benaderen. Naar de stand van medio 1973 luiden 
deze cijfers: 

261 projecten, waarvan 160 dienstencentra en 101 pro-
jecten gecoördineerd bejaardenwerk. 

Bij de kwantitatieve groei van het plaatselijk gecoördineerd 
bejaardenwerk zijn een aantal kanttekeningen te maken: 

1. Zowel bij dienstencentra als bij projecten gecoördineerd 
bejaardenwerk staat het realiseren van een op elkaar afge-
stemd pakket van voorzieningen centraal. Dit dient te geschie-
den door middel van de coördinerende functie die bij beide 
soorten instellingen op de eerste plaats staat. In het beleid en 
in de praktijk heeft dit tot gevolg dat het formele onderscheid 
tussen deze beide werkvormen is vervaagd. Enerzijds komt 
in - maar ook vanuit - het dienstencentrum de coördineren-
de functie meer tot haar recht door het vergroten van het 
werkgebied, onder meer door het gebruik van dépendances. 
Omgekeerd wordt bij het project gecoördineerd bejaarden-
werk in toenemende mate gebruik gemaakt van (hulp) posten 
- veelal in bestaande accommodaties ondergebracht om met 
name meer mogelijkheden te scheppen voor sociaal-culturele 
activiteiten. 

2. Schaalvergroting vindt ook in plaatselijk gecoördineerd 
bejaardenwerk in toenemende mate plaats, zowel op gemeen-
telijk als op intergemeentelijk c.q. regionaal niveau. 

Het ontstaan van stedelijke en regionale projecten gecoör-
dineerd bejaardenwerk en dienstencentra met regionale func-
tie verdient in dit opzicht de aandacht. 

3. Het dienstencentrum en het project gecoördineerd be-
jaardenwerk kunnen een brugfunctie vervullen naar het in-
tramurale bejaardenwerk. 

In het kader van de gewijzigde Wet op de Bejaardenoor-
den zullen plaatselijke of regionale samenwerkingsverbanden 
worden gerealiseerd, waarin onderlinge afstemming kan plaats-
vinden tussen het intra- en extramurale bejaardenwerk. Dit 
geschiedt mede op basis van een goede relatie tot de commis-
sies (als bedoeld in artikel 6j van de Wet op de Bejaardenoor-
den) die de aard en de mate van de verzorgingsbehoefte be-
palen van bejaarden die opneming in een verzorgingstehuis 
wensen. Projecten gecoördineerd bejaardenwerk en diensten-
centra kunnen, mits met een brede bestuurlijke en functio-
nele opzet, zo'n samenwerkingsverband zijn. 

4. Al geruime tijd wordt er naar gestreefd, de voor het 
gecoördineerd bejaardenwerk noodzakelijke accommodaties 
(dienstencentra, dépendances, hulpposten) onder te brengen 
in bestaande of nieuw te bouwen accommodaties voor meer-
voudig gebruik zoals dorpshuizen, wijkcentra en ontmoetings-
centra. 

Door middel van de elders (par. 6, Centrale Accommoda-
ties) reeds vermelde Begeleidingsgroep Accommodaties wordt 
de coördinatie ook op dit terrein bevorderd. 

Het is nu reeds duidelijk dat aanvragen voor dienstencentra 
en projecten gecoördineerd bejaardenwerk ook na 1974 in 
grote omvang zullen worden ingediend. Met de aangeduide 
groei van het plaatselijk gecoördineerd bejaardenwerk kan een 
belangrijke ontwikkeling in het welzijnswerk ten behoeve van 
met name de zelfstandig wonende bejaarden worden gesigna-
leerd. 

Voortzetting van het beleid met betrekking tot de diensten-
centra en de projecten gecoördineerd bejaardenwerk - in 

grote trekken en met bijzondere aandacht voor de hierboven 
genoemde kanttekeningen zal dan ook na 1974 gewaarborgd 
moeten worden. 

e. Prijsbeleid bejaardenoorden 
Gedurende de periode 1972-1973 heeft met de provincies, 

de drie grootste gemeenten, de tehuizenorganisaties en het 
ministerie van Economische Zaken een intensief overleg 
plaatsgevonden over het prijstoezicht op de bejaardenoorden. 
Krachtens artikel 8 van de Wet op de bejaardenoorden zien 
de provincies en de drie gemeenten toe op een billijke ver-
houding tussen de prijs en de daarvoor geboden huisvesting 
en verzorging. 

In het kader van de Prijzenwet draagt de minister van Eco-
nomische Zaken mede verantwoordelijkheid voor de prijsont-
wikkeling in de sector van de bejaardenoorden. Gelet op de 
bijzondere situatie in deze sector werden in de jaren 1970 en 
1971, toen algemene prijsmaatregelen van kracht waren, spe-
cifieke prijzenbeschikkingen bejaardenoorden afgekondigd, 
waarin de voor bejaardenoorden maximaal toelaatbare prijs-
verhogingen werden vastgesteld. 

Waar nodig verleende de minister van Economische Zaken 
aan houders van bejaardenoorden ontheffing van deze beschik-
kingen. De verzoeken daartoe werden in eerste instantie be-
oordeeld door de provincies en de drie gemeenten, hetgeen 
een uitvoerig onderzoek naar de kostenberekening van elk te-
huis vergde. De verzoeken werden vervolgens met een advies 
ter zake voorgelegd aan het ministerie van Economische Za-
ken, waar zij werden getoetst aan uniforme regels. Daarbij 
werd een gebrek aan eenheid in de beoordeling door de pro-
vincies en gemeenten geconstateerd dat mede oorzaak was van 
een vertraging in de afdoening van de verzoeken. 

De omstandigheid dat alle provincies, met uitzondering van 
Noord-Brabant tot 1 september 1973, het prijzentoezicht in-
middels preventief hadden geregeld, opende na de afkondiging 
van de Prijzenbeschikking goederen en diensten 1972 de mo-
gelijkheid een nieuwe procedure toe te passen. Het toezicht 
op de maximaal toelaatbare prijsverhogingen ging met ingang 
van 1 januari 1973 op aanwijzing van de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk door de provin-
cies en de drie gemeenten plaatsvinden aan de hand van de 
„Prijsregelen bejaardenoorden 1972-1973", welke in 1972 bij 
het eerdergenoemde overleg waren ontworpen. (Voor bejaar-
denoorden in Noord-Brabant bleef echter de regel gelden -
zulks totdat de verordening regelende het preventief prijzen-
toezicht in deze provincie met ingang van 1 september 1973 
in werking is getreden - dat prijsverhogingen slechts mochten 
worden toegepast nadat de minister van Economische Zaken 
bij beschikking op een daartoe strekkend verzoek ontheffing 
van de eerdergenoemde prijzenbeschikking heeft verleend.) 

De thans gehanteerde „Prijsregelen Bejaardenoorden 1972— 
1973" (voorgelegd aan de Tweede Kamer bij de beantwoor-
ding van de vragen der leden van de Kamer mevrouw Garde-
niers-Berendsen en de heer Kleisterlee d.d. 6 februari 1973) 
houden onder meer in, dat door de bejaardenoorden geen 
entree- en inschrijfgelden meer mogen worden geheven en dat 
over waarborgsommen, welke men bij intrede moet betalen, 
rente moet worden vergoed. Voorts zijn richtlijnen gegeven 
voor de berekening van de beloning van de particuliere exploi-
tant. Deze beloning is afhankelijk gesteld van de door hem 
verrichte werkzaamheden en de grootte van het tehuis. 

Een en ander betekent niet dat de tariefsverhogingen in be-
jaardenoorden aan het oordeel van de minister van Econo-
mische Zaken zijn onttrokken. Zowel aan deze bewindsman 
als aan de ondergetekende worden afschriften van de goed-
gekeurde verhogingen gezonden. 

Indien binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging door de 
provincie of gemeente is goedgekeurd, geen bericht van het 
ministerie van Economische Zaken is ontvangen, mag worden 
aangenomen, dat aan het betrokken bejaardenoord ontheffing 
is verleend van de geldende prijzenbeschikking en zo nodig 
van de Beschikking melding prijsverhogingen goederen en 
diensten 1973. 
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Het ligt in de bedoeling aan de hierboven gereleveerde prijs-
gedragsregels een wettelijke basis te verlenen. Zij zullen wor-
den uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 8a van de Wet op de bejaardenoorden. Het 
ontwerp van een dergelijke algemene maatregel van bestuur 
zal worden voorgelegd aan de Centrale Commissie voor de 
bejaardenoorden, waarin de bij de bejaardenzorg betrokken 
instanties zullen worden vertegenwoordigd. 

Gezien de specialistische kennis, welke de behandeling van 
dit ontwerp vergt, zal uit de commissie een sub-commissie 
worden samengesteld, die tot taak heeft zich te beraden over 
kwesties met betrekking tot de verzorgingsprijzen. 

Voor het vervullen van haar taak zal deze commissie over 
de noodzakelijke informatie en deskundigheid moeten be-
schikken. Daartoe zullen aan deze commissie ook leden wor-
den toegevoegd die geen lid zijn van de Centrale Commis-
sie. Voorts zal de sub-commissie de bevoegdheid bezitten om 
bij rijks-, provinciale en gemeentelijke ambtenaren alle inlich-
tingen in te winnen, welke zij behoeft en zal zij (al dan niet 
ambtelijke) deskundigen kunnen uitnodigen tot bijwoning van 
haar vergaderingen. 

De tot nu toe opgedane ervaringen met de prijzengedrags-
regcls wettigen het vermoeden dat de verzorgingsprijzen van 
bejaardenoorden binnen aanvaardbare grenzen zullen stijgen. 
Zo wordt - om een voorbeeld te noemen — onderbezetting 
slechts tot 1 pet. toegelaten. Het streven is er op gericht, tot 
een nog grotere uniformiteit te geraken, waardoor zowel voor 
de houder van het bejaardenoord als voor de verzorgden een 
grotere zekerheid zal bestaan. 

f. Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden 
Naar stellige verwachting zal de Centrale Commissie dit na-

jaar feitelijk met haar werkzaamheden kunnen beginnen. 
Op de begroting is ook voorzien in de kosten van aanstelling 

van een secretaris en adjunct-secretaris voor de Commissie. 
De Centrale Commissie zal, zo wordt in de ontwerp-algemene 
maatregel van bestuur regelende haar instelling aangekondigd, 
zeker 3 subcommissies gaan tellen, namelijk voor de planning, 
voor het opnemingsbeleid en voor het prijzenbeleid. 

§ 13. Gehandicaptenbeleid 
a. Voorbereiding 
Steeds weer blijkt uit bepaalde gebeurtenissen dat er bij de 

bevolking een zekere instinctieve houding van distantie bestaat 
ten aanzien van gehandicapten of bepaalde groepen van 
hen. Recente en inmiddels weer verdwenen voorschriften voor 
groepsreizen zijn daarvan een voorbeeld. Niet de gebeurtenis 
zelf, hoe betreurenswaardig op zich ook, is daarbij essentieel, 
maar het daarachter gelegen waardeoordeel. Het „erbij horen" 
van de gehandicapten in onze samenleving is nog problema-
tisch. Het trachten te voorkomen of bestrijden van een gebeur-
tenis alleen is dan ook onvoldoende en kan zelfs negatief 
werken, doordat gevoelens worden onderdrukt en als gevolg 
daarvan opgekropt. 

De ondergetekende ziet het als een belangrijke taak, het be-
leid dat is gericht op een optimaal deelnemen aan het maat-
schappelijk gebeuren door gehandicapten, voort te zetten en 
waar nodig te versterken. Daarin past ook het naar aanleiding 
van bepaalde incidenten een gesprek op gang brengen. Zo is 
door het departement een gesprek begonnen met het reiswezen 
en de organisaties van (ouders van) gehandicapten. Daarnaast 
zal een meer structurele benadering nodig zijn. 

Op verschillende manieren kan aan een dergelijk beleid 
vorm worden gegeven. Gevarieerde voorlichtingsactiviteiten 
zijn in dit verband van grote betekenis. Het is verheugend te 
constateren, dat de massamedia de laatste tijd in vele pro-
gramma's de problemen van gehandicapten en hun sociale mi-
lieus in het middelpunt van de belangstelling hebben geplaatst. 
Ook de ervaringen die zijn opgedaan met onder andere de dag-
verblijven en de gezinsvervangende tehuizen hebben aange-
toond, hoe juist de eis is, dat deze voorzieningen in de gewone 
woonomgeving moeten liggen, zij mogen niet massaal van 
opzet zijn en niet opgaan in grote, voor het publiek minder 

doorzichtige organisatiestructuren, als inrichtingen en der-
gelijke. 

Spontane relaties tussen voorzieningen en de buurt en (als 
gevolg daarvan) solidariteitshulp zijn uitstekende middelen om 
valse beeldvorming te corrigeren. 

Een voorzieningenbeleid, dat uitgaat van de hiervoor gefor-
muleerde beginselen kan, zo mag de conclusie zijn, een be-
langrijke bijdrage leveren tot verwezenlijken in de praktijk van 
de zogenoemde integratiegedachte. Het spreekt dan ook van-
zelf, dat de ondergetekende dit beleid onverminderd zal voort-
zetten. 

Onder auspiciën van de Interdepartementale Stuurgroep Re-
validatiebeleid (ISR), zo kan in dit verband nog worden gere-
leveerd, functioneert een subcommissie „Toegankelijkheid", 
die een ander belangrijk aspect van integratiebevordering in 
studie heeft, namelijk het probleem dat openbare voorzie-
ningen fysiek en technisch voor gehandicapten vaak moeilijk 
toegankelijk zijn. Voorzitterschap en secretariaat van deze sub-
commissie worden vervuld door ambtenaren van dit departe-
ment. 

b. Planning 
Een andere actuele zaak betreft de planning. Bij circulaire 

van 13 oktober 1972 heeft de ambtsvoorganger van de onder-
getekende aan de provinciale besturen gevraagd, de planning 
van voorzieningen voor gehandicapten, waarvan de beleidsvoe-
ring bij dit departement berust, ter hand te nemen. Omdat over 
taak en functie van belangrijke elementen van de voorzie-
ningen voor lichamelijk gehandicapten nog niet voldoende dui-
delijkheid bestaat, werd in deze circulaire de nadruk gelegd op 
de dienstverlening (vnl. dagverblijven en gezinsvervangende 
tehuizen) ten behoeve van geestelijk gehandicapten. Bij de 
planningsopdracht staat centraal de gedachte, dat bij de uit-
voering rekening moet worden gehouden met alle vormen van 
hulpverlening aan gehandicapten in hun onderlinge samen-
hang. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan sociaal-pe-
dagogische diensten, dagverblijven, gezinsvervangende te-
huizen, sociale werkplaatsen, buitengewoon onderwijs en in-
richtingenwezen. 

Met de woorden van de bedoelde circulaire zou het hoofd-
doel van de planning als volgt kunnen worden omschreven: 
Totstandbrenging van op de berekende behoefte afgestemde, 
gedifferentieerde voorzieningen met op elkaar aansluitende 
selectiecriteria (opname-indicaties). 

Gelet op de noodzakelijke samenhang tussen verschillende 
vormen van hulpverlening ondersteunt de ondergetekende 
graag het ontstaan op provinciaal niveau van geëigende over-
legkaders die alle hiervoor genoemde sectoren en de vereni-
gingen van ouders van geestelijk gehandicapten omvatten. De 
resultaten van het overleg, de werkafspraken en dergelijke in 
deze kaders kunnen uitgangspunt vormen van de door de pro-
vincies te verrichten planningsarbeid. 

Institutionalisering van het overleg per sector acht de onder-
getekende niet gewenst. Bevorderd wordt, dat de provinciale 
organen voor overleg en advies, bij het tot stand komen en het 
functioneren van het overleg en dus bij de voorbereiding van 
de planning, een coördinerende en dienstverlenende rol spelen. 

De ondergetekende beseft, dat met het in algemene zin for-
muleren van de planningstaak, zoals in de hier besproken cir-
culaire is gebeurd, niet kan worden volstaan. Het ligt in zijn 
voornemen de provinciale besturen zo spoedig mogelijk te 
voorzien van een aantal vuistregels, welke - mits getoetst aan 
specifieke regionale factoren en omstandigheden - bruikbaar 
zijn als uitgangspunt voor de berekening. Daartoe vindt onder 
andere een inventarisatie plaats van wat in onderzoekrap-
porten wordt vermeld over het vóórkomen van zwakzinnig-
heid, alsmede over criteria, die daarin voor de begeleiding 
worden ontwikkeld. Een bijzonder probleem is ook hier het ge-
wicht dat moet worden toegekend aan het subjectieve element, 
ofwel de beleving van de situatie door de meest betrokkenen 
bij het probleem van gehandicapt-zijn. 

De ontwikkeling van op integratie gerichte voorzieningen 
als dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen is van invloed 
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op de ontwikkeling van het hele voorzieningenpatroon. Zo zal 
het gewenst zijn, verschillende oudere, maar ook vrij recente 
cijfers over de behoefte aan inrichtingsplaatsen critisch door te 
lichten. Interdepartementaal overleg is hierover gaande. 

c. A.W.B.Z. 
Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat in goed samen-

spel met de Ziekenfondsraad en de desbetreffende uitvoerings-
organen maatregelen zijn en worden getroffen om een soepele 
overgang van de subsidiëring van de dagverblijven naar het 
systeem van de sociale verzekering (A.W.B.Z.) te verwezen-
lijken. 

De ter zake gevolgde procedure verkeert thans in het eind-
stadium. In dit verband wordt ook verwezen naar paragraaf 
11 (Ontwerp Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstver-
lening) . 

§ 14. Diverse dienstverleningsvormen 

MAl-werk 
Twee door dit departement gesubsidieerde organisaties, die 

een taak verrichten ten aanzien van het verstrekken van infor-
matie en advies, namelijk de Union/Federatie Mai-bureaus en 
het Nederlands Informatie- en Adviescentrum Jonge Mensen 
hadden in 1971 een periode van beraad afgesloten, dat was 
uitgekristalliseerd in een nieuwe organisatievorm. Gelet op de 
gevolgen daarvan en van de aan die nieuwe organisatievorm 
ten grondslag liggende visie op het verstrekken van informatie 
en advies werd dezerzijds het initiatief genomen tot het in-
stellen van een overleggroep. 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam deel 
aan het beraad in deze overleggroep, terwijl, in verband met 
het functioneren van het instituut (Sociale) Raadsman, ook de 
Directie Samenlevingsopbouw daarbij werd betrokken. 

De nota, die over dit onderwerp werd uitgebracht is in mei 
1973 in brede kring verspreid. Het is de bedoeling, aan de 
hand van de reacties daarop tot een afrondende gedachtenwis-
seling te komen. Deze zal moeten leiden tot een meer integrale 
beleidsvoering op het terrein van een eerstelijnsvoorziening. 

Thuislozenzorg 
In de thuislozenzorg bestaat een duidelijk streven te komen 

tot vernieuwing van de in veel gevallen verouderde accommo-
daties, waarbij een beroep wordt gedaan op de overheid in ver-
band met het verlenen van een garantie voor betaling van 
rente en aflossing van leningen. 

Hier en daar in het land levende initiatieven wijzen uit, dat 
men een beroep op de desbetreffende erkenningsregeling zal 
gaan doen voor tehuizen, bestemd voor anders geaarde 
groepen dan de meer traditioneel als thuislozen aangeduide 
mensen (o.a. meer jeugdige personen). Het hier te voeren be-
leid is voorwerp van zorgvuldige overweging. 

Niet-gehuwde moederzorg 
Binnen de niet-gehuwde moederzorg vindt eveneens een 

proces van bezinning plaats omtrent de taak en functie van 
deze werksoort in de snel veranderende maatschappij. Deze 
veranderingen leiden o.a. tot wijziging in frequentie van niet-ge 
huwd moederschap, alsmede tot een wijziging in de waardering 
daarvan door de samenleving. De gevolgen van een en ander 
zijn o.a. merkbaar in een vermindering van de tehuis-opname, 
waardoor deze tehuizen zich voor problemen gesteld zien voor 
wat betreft hun functie in de toekomst. Door een verbreding 
van de taakstelling kunnen deze tehuizen zich mogelijk richten 
op andere categorieën hulpvragenden. Daarover vindt in ver-
schillende kaders overleg plaats. Daarbij zal ook de vraag aan 
de orde komen, welke taken de algemene maatschappelijke 
dienstverlening hier behartigen kan. 

LOM-scholen 
Het ontwikkelingsproject „Inschakeling maatschappelijk 

werk bij scholen voor kinderen met leer- en opvoedings-
moeilijkheden" zal in het komen dienstjaar worden beëindigd. 
In nagenoeg alle deelprojecten is een hechte samenwerking 

binnen het toelatingsteam waarin verschillende deskundigen 
zitten tot stand gekomen. Gebleken is reeds, dat deze vorm 
van maatschappelijke dienstverlening een goede bijdrage kan 
leveren tot het functioneren van deze vorm van buitengewoon 
onderwijs. Gezocht wordt naar mogelijkheden de voortgang 
van het werk waar dit tot zo duidelijke resultaten heeft geleid, 
veilig te stellen. 

V. Bijstand 
§ 1. Algemeen 

De ondergetekende wil het beleid inzake de bijstand situeren 
in het geheel van het inkomensbeleid en onderkent de functie 
die de Algemene Bijstandswet heeft in de verdeling van het na-
tionale inkomen. In het algemeen gedeelte van deze memorie 
van toelichting is betoogd, dat het streven is gericht op af-
zwakking van de ongelijkheid, en dat dit streven vooral betrek-
king heeft op de zwakste groepen in de samenleving, waar-
onder de bijstandontvangers. 

De beslissing de bijstandsnormen per 1 juli 1974 te ver-
hogen tot het niveau van het dan geldende netto-minimumloon 
en de AOW, - een beslissing overigens die aansluit bij de me-
ning van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging — 
moet dan ook mede vanuit dit uitgangspunt verstaan worden. 
Over de toekomstige ontwikkeling van de bijstandsnorm in 
relatie tot het netto-minimumloon en het A.O.W.-pensioen be-
raadt het kabinet zich nog. 

Even principieel als de samenhang met het inkomensbeleid, 
doch nog meer praktische uitvoering en planning vragend, is 
de relatie van het bijstandsbeleid met het algemene 
welzijnsbeleid. 

Bij de bijstandsverlening immers gaat het enerzijds om de 
individuele aandacht, die de gemeenten als uitvoerders van de 
wet gehouden zijn aan iedere aanvraag te besteden, en an-
derzijds om verwerking in de bijstandsbeslissingen van erva-
ringen en inzichten, die groeien in andere sectoren van het 
welzijnsbeleid. 

Deze inzichten betreffen zowel nieuwe noden en behoeften 
als nieuwe wegen - of het beter gebruik van bestaande -
waarlangs aan bestaande en nieuwe noden en behoeften kan 
worden tegemoet gekomen. Daarbij zal de ondergetekende de 
nodige aandacht geven aan de vraag met welke maatregelen 
aan een samenhangend beleid verdere uitbouw kan worden ge-
geven. Wellicht zal het in dit verband o.m. nodig zijn een 
beter overzicht te verkrijgen van de bijstand in kosten van ex-
tra-murale en intra-murale verpleging en verzorging van al-
lerlei aard, om op basis daarvan tot betere coördinatie te 
komen. 

Een belangrijke aanzet is reeds gemaakt ten aanzien van het 
bejaardenbeleid, waar dank zij bijvoorbeeld de in te stellen op-
nemingscommissies op grond van de Wet op de Bejaarden-
oorden beter zou kunnen worden vastgesteld voor welke be-
jaarden opneming noodzakelijk is. De ondergetekende acht 
nader onderzoek wenselijk naar de vraag of volgens dit of vol-
gens andere modellen een verdere afstemming van individuele 
bijstandsverlening op het algemeen welzijnsbeleid kan worden 
gerealiseerd. 

Waar bepaalde categorieën van bijstandsbehoevenden in 
vergelijkbare bijzondere omstandigheden verkeren, stelt de on-
dergetekende zich voor het overleg met vertegenwoordigers 
van deze groepen waar mogelijk te intensiveren, enerzijds om 
zo nodig tot gerichte maatregelen te komen ter aanpassing van 
de bijstandsverlening aan die omstandigheden en anderzijds 
om de bovengenoemde harmonisatie en de inpassing van het 
bijstandsbeleid in het algemeen welzijnsbeleid te bevorderen. 

Dit neemt niet weg dat naast aanpassing aan bijzondere 
noden en behoeften, waar nodig, ook de rechtsgelijkheid ten 
aanzien van de uitgangspunten voor de individualisering de 
aandacht van de ondergetekende heeft. In dit kader zal de on-
dergetekende nadere uitwerking geven aan de z.g. structurele 
wetswijziging, die vergroting van de rechtsgelijkheid als een 
van haar belangrijke doelstellingen heeft. Hiertoe zullen bij al-
gemene maatregel van bestuur de landelijke normering van een 
aantal belangrijke primaire en secundaire bepalingen in de uit-



42 

keringsstructuur alsmede de vaststelling van de financiële 
draagkracht worden geregeld. De ondergetekende heeft hierbij, 
naast de bovengenoemde doelstelling van bevordering van de 
rechtsgelijkheid voor ogen een vereenvoudiging van de wetge-
ving, een regeling van alleen het essentiële, een en ander in 
voortdurend overleg met de uitvoerende gemeenten en uiter-
aard in nauw overleg met het College Algemene Bijstandswet. 

De genoemde algemene maatregelen van bestuur moeten 
steeds zo worden verstaan, dat zij de systematiek en de alge-
mene lijn aangeven van het te voeren bijstandsbeleid, doch de 
gemeente niet ontslaan van de plicht tot individualisering. 

De algemene maatregelen van bestuur zullen dus niet in de 
weg staan aan het individualiseringsbeginsel dat een 
hoofdpijler blijft van zowel het departementale als het gemeen-
telijke beleid. Over de fase waarin zich de voorbereiding van 
de twee genoemde algemene maatregelen van bestuur bevindt, 
alsmede over enkele uitgangspunten kan de ondergetekende 
nog het volgende mededelen. 

De nadere uitwerking van de beslissing de zogenaamde 5 
pct.-marge te laten vervallen en daarmede de bijstandsnorm te 
verhogen tot het niveau van netto minimumloon en AOW zal 
mede betrekking moeten hebben op de onderlinge verhouding 
in de uitkeringen voor echtparen, onvolledige gezinnen en al-
leenstaanden. Deze zal de algemeen als reëel aanvaardbare ver-
houding 100 : 70 voor echtparen resp. alleenstaanden dienen te 
worden; door de systematiek van de afleiding van de bijstands-
norm van het minimumloon is de verhouding thans in feite 
ongeveer 100 : 75. 

§ 2. Landelijke normering en draagkrachtrichtlijnen 
Ten aanzien van de uitkeringsstructuur, en in het bijzonder 

ten aanzien van het vrijlaten en korten van eigen middelen bij 
periodieke bijstandsverlening in de algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan zal het College Algemene Bijstandswet 
op korte termijn advies uitbrengen. Deze uitkeringsstructuur 
zal ook gelden voor de Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers en de Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden, 
waarmee een verdere vereenvoudiging van de wetgeving 
wordt bereikt. 

Wat betreft het krachtens artikel 7 van de wet vrij te laten 
bescheiden vermogen overweegt de ondergetekende optrekking 
van de geldende bedragen te bevorderen. 

De adviesaanvrage aan het College Algemene Bijstandswet 
inzake landelijke draagkrachtrichtlijnen is in een gevorderd 
stadium van voorbereiding. Het gaat hier om bijstand in 
kosten van bijzondere aard, voortvloeiend uit redelijkerwijs 
niet te voorziene gebeurtenissen, welke kosten niet zelden 
gedurende een lange tijd te zwaar op de financiële mo-
gelijkheden van de betrokkenen drukken. De landelijke rege-
ling op dit punt beoogt een zodanige afstemming van de 
bijstand op de concrete omstandigheden en mogelijkheden, dat 
het maatschappelijk functioneren van de persoon of het gezin 
zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Waar mogelijk zal reke-
ning worden gehouden met de in de gemeenten gegroeide 
praktijk. 

Voorts zal hij op korte termijn een beslissing bevorderen 
omtrent de vraag of vermogen, dat in geval van 
bedrijfsbeëindiging door oudere kleinere ondernemers, 
vrijkomt en dat mede de bestemming heeft van oudedagsvoor-
ziening, voor die bestemming binnen bepaalde grenzen kan 
worden vrijgelaten indien de betrokkenen vóór de 65-jarige 
leeftijd op bijstand aangewezen raken. 

De ondergetekende stelt zich voor daarbij tevens te be-
trekken de categorie van oudere langdurig werklozen die enig 
vermogen, doch geen of slechts geringe pensioenrechten heb-
ben. Over dit vraagstuk heeft het College Algemene Bijstands-
wet advies uitgebracht. Ook in het kader van de maatregelen 
ten behoeve van de langdurige werklozen, waarover de Rege-
ring advies zal vragen aan de Sociaal-Economische Raad, zal 
deze maatregel van belang kunnen zijn. 

§ 3. Groepsregelingen 
a. Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (R.w.w.) en 

Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (TRM) 
Nu de uitkeringsstructuur van de landelijke normering ook 

voor werkloze werknemers en mindervaliden zal gelden, zullen 
de desbetreffende bepalingen in de R.w.w. en TRM komen te 
vervallen. Tegelijkertijd zullen deze groepsregelingen worden 
herzien in die zin, dat zij een beknopt samenstel worden van 
voor de bijstand aan deze groepen van uitkeringsgerechtigden 
specifieke bepalingen. De functie van de R.w.w. zal dan met 
name zijn het zichtbaar maken van de groep die ter voorzie-
ning in het bestaan is aangewezen op arbeid in volledige of 
partiële dienstbetrekking en in het stellen van regelen betref-
fende de bevordering van het aanvaarden van passende ar-
beid. 

In concreto zal herziening van de R.w.w. derhalve inhouden 
uitbreiding van de kring van uitkeringsgerechtigden (met per-
sonen die tot dusver een uitkering rechtstreeks op grond van 
de Algemene Bijstandswet ontvangen), voorts herziening van 
de voorschriften betreffende de wijze van behandeling van aan-
vragen en de voortzetting van de bijstand, alsmede een her-
ziening van de taakstelling van de plaatselijke commissies en 
het openen van de mogelijkheid van bijzondere uitkeringen 
voor om- en herscholing voorzover andere regelingen niet 
van toepassing zijn. De nieuwe taakstelling van de commis-
sies zal in het bijzonder gericht zijn op een goede onderlinge 
afstemming van uitkeringsbeleid en arbeidsbemiddeling en, 
waar door de cliënt gewenst, verwijzing naar de maat-
schappelijke dienstverlening. Deze herziening van de R.w.w. is 
thans in een vergevorderd stadium. Een voor-ontwerp wordt 
binnenkort voorgelegd aan het College Algemene Bijstandswet, 
zodat de gewijzigde R.w.w. gelijktijdig met de algemene maat-
regel van bestuur landelijke normering in werking zal kunnen 
treden. Dit geldt ook voor de TRM. Naast het verdwijnen van 
de uitkeringsstructuur en enkele secundaire bepalingen wordt 
ten aanzien van deze regeling met name gedacht aan een ver-
dere beperking van het zogenaamde instemmingsrecht (d.w.z. 
een beperking van het aantal gevallen, waarin de 
rijksvergoeding slechts verstrekt wordt, als de Minister vóór de 
verlening van de bijstand daarmede ingestemd heeft). 

b. Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 
Een ontwerp-besluit, strekkende tot wijziging van de Rijks-

groepsregeling Oorlogsslachtoffers, is conform artikel 11 lid 4 
van de Algemene Bijstandswet in de Staatscourant gepubli-
ceerd. Over dit ontwerp is overlegd met onder meer ver-
tegenwoordigers van de burger-oorlogsslachtoffers. De voor-
genomen wijzigingen hebben betrekking op het verhogen van 
het minimum en maximum berekeningsinkomen en op het 
openen van gunstiger mogelijkheden voor de vaststelling van 
dat inkomen. Tevens wordt gedacht aan een ruimere vrijlating 
van inkomen uit arbeid van de echtgenoot van het oorlogs-
slachtoffer en aan een wijziging van het uitkeringssysteem na 
de 65-jarige leeftijd. Ten aanzien van de bijzondere kosten 
worden overwogen een volledige vergoeding van direct medi-
sche kosten en ruimere draagkrachtregelen bij bijzondere ver-
strekkingen ter verbetering van de levensomstandigheden. 

c. Koepelregeling woonwagenbewoners 
De ontworpen Koepelregeling - zo genoemd omdat voor 

de woonwagenbewoners alle rijksgroepsregelingen toegankelijk 
blijven - stelt nadere regelen met betrekking tot de bijstands-
verlening voor specifiek op de groep van woonwagenbe-
woners gerichte voorzieningen. De regeling zal ten aanzien 
van de woonwagenbevolking een meer homogeen en gecoördi-
neerd bijstandsbeleid mogelijk maken, onder meer door de in-
stelling van een centrale verstrekkingencommissie, die tot taak 
krijgt de gemeenten te adviseren omtrent de verlening van 
bijstand in de kosten van aankoop van woonwagens. Over de 
regeling, die ook is bedoeld ter bevordering van nog inten-
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siever overleg met de gemeenten over homogeniteit in de ver-
lening van periodieke bijstand, is intensief overleg gevoerd met 
vertegenwoordigers uit kringen van de woonwagenbewoners 
zelf (Landelijke Vereniging Woonwagenbewoners en Stichting 
Nationale Federatie Woonwagenbewoners Nederland). Om-
trent het voorontwerp zijn adviezen ontvangen van het College 
Algemene Bijstandswet, de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten en de Commissie van Advies ex artikel 38 van de 
Woonwagenwet. 

In dit verband wil de ondergetekende benadrukken dat hij 
grote betekenis toekent aan een verdere intensivering van de 
samenwerking tussen het beleid inzake de Woonwagenwet en 
het bijstandsbeleid ten aanzien van de woonwagenbevolking. 
Ten slotte deelt hij mede, dat met het Ministerie van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening besprekingen zijn geopend 
met betrekking tot het huisvestingsbeleid voor woonwagenbe-
woners. 

§ 4. Toetsing 
Ten einde te komen tot een grotere harmonisatie in het uit-

voeringsvlak en dit weer vooral ter waarborging van de rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid is in hoofdstuk Va van de Alge-
mene Bijstandswet opgenomen, dat de minister zich bij het 
toezicht op de uitvoering van de wet zal laten bijstaan door 
bijstandsconsulenten. Ondergetekende hecht bijzonder aan een 
optimale overeenstemming in beleidsvisie tussen centrale over-
heid en lagere overheden, waarbij hij met nadruk wil stellen, 
dat hij om dit te bereiken voortdurend overleg ziet als het 
meest geëigende middel. 

Ondergetekende ziet de bijstandsconsulenten dan ook pri-
mair optreden als verbindingsschakel tussen Rijk en gemeenten, 
waarmede enerzijds de harmonisatie in de uitvoering van de 
wet en anderzijds de informatie aan het departement omtrent 
de ontwikkeling en meningsvorming in den lande kunnen 
worden gediend. 

De ondergetekende hecht grote waarde aan schaalvergroting 
ter zake van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, 
daarbij aansluitend bij soortgelijke tendenties en ontwikke-
lingen op sociaal en maatschappelijk terrein. Het stimuleren 
hiervan ziet hij mede als een belangrijke taak van de 
bijstandsconsulenten. 

Inzake de voorlichting heeft hij als functie enerzijds deze 
zelf te geven, anderzijds de voorlichting door de gemeenten te 
bevorderen en aan het departement te signaleren welke verbe-
teringen in de voorlichting wenselijk zijn. 

Wanneer in eerdergenoemd hoofdstuk wordt gesproken van 
beleidstoetsing, verstaat ondergetekende hieronder het verza-
melen en bespreken door de bijstandsconsulent van algemene 
tendenties in het gemeentelijk beleid en bepaald niét het beoor-
delen van afzonderlijke bijstandsbeslissingen; zoals hierboven 
uiteengezet, kan en mag de individuele beoordeling alleen door 
de gemeente zelf geschieden. 

Wel zal de consulent zich een beeld moeten vormen of de 
gemeente aan de individualisering voldoende aandacht be-
steedt, en de rapportage voldoende toespitst op de persoonlijke 
omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager. De indi-
vidualisering, uitgaande van de in de landelijke normering te 
geven uitgangspunten, behoort immers tot de kernfunctie van 
de wet. 

Taak en bevoegdheden van de consulent zullen worden gere-
geld in een algemene maatregel van bestuur. Een ontwerp 
dienaangaande is voorgelegd aan het College Algemene 
Bijstandswet. 

§ 5. Intergemeentelijke samenwerking 
Hierboven werd reeds aangegeven dat het mede tot de taak 

van de consulenten wordt gerekend de intergemeentelijke sa-
menwerking te bevorderen. 

De ondergetekende denkt hierbij niet slechts aan de bevor-
dering van de totstandkoming van regionale commissies 
R.w.w. en R.z., alsmede regionale advies-commissies ABW, 

maar bovenal aan het bevorderen van de intergemeentelijke sa-
menwerking bij de uitvoering van de ABW door de kleine en 
kleinere gemeenten. 

Hoeveel waardering ondergetekende ook heeft voor de 
wijze, waarop door de kleinere en kleine gemeenten ondanks 
een gebrek aan mankracht een zo moeilijke wet als de ABW 
wordt uitgevoeid, toch is hij van mening dat niet verwacht 
mag worden dat door alle kleine en kleinere gemeenten bij de 
uitvoering van de Algemene Bijstandswet adequaat gereageerd 
kan worden op de maatschappelijke ontwikkelingen en de 
daarmee gepaard gaande snel veranderde inzichten in be-
staande en nieuwe noden en behoeften. 

Naar de mening van de ondergetekende kan hierin slechts 
worden voorzien wanneer groepen van dergelijke gemeenten 
gezamenlijk de uitvoering van de wet op zich nemen. 

Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend gespecialiseerde 
krachten aan te trekken alsmede de continuïteit der werkzaam-
heden beter te waarborgen. Bovendien kan in een grotere orga-
nisatie meer aandacht aan scholing en opleiding worden ge-
schonken. 

Een ander aspect is, dat het relatiepatroon in vele zeer 
kleine gemeenten de anonimiteit in het gedrang kan brengen. 
De hierdoor mogelijke psychologische barrière voor de cliënt 
om bijstand aan te vragen wordt door de schaalvergroting zo 
niet weggenomen, dan toch aanzienlijk verkleind. 

Dat ondergetekende in zijn mening niet alleen staat is dui-
delijk gebleken. 

Zo werd op het vorig jaar gehouden congres van DIVOSA 
duidelijk de noodzaak onderschreven te komen tot interge-
meentelijke uitvoeringsorganen, een noodzaak welke nog bij de 
behandeling van de structurele wetswijziging door meerdere 
fracties in de kamer werd onderstreept. 

Door ambtsvoorgangers van de ondergetekende is reeds 
meerdere malen teleurstelling geuit over het feit, dat ondanks 
de onderkende noodzaak het proces van intergemeentelijke sa-
menwerking tot nu toe niet voldoende op gang is gekomen. 
Ten einde te bezien op welke wijze het proces van samenwer-
king versneld kan worden, wordt dan ook overleg gepleegd 
met het departement van Binnenlandse Zaken. Na afronding 
hiervan wil ondergetekende zich, in nauwe samenwerking met 
vooral de VNG, beraden over vorm en inhoud van een beleid 
dat erop gericht zal moeten zijn de in vele gevallen noodza-
kelijk geachte samenwerking ter uitvoering van de wet tot 
stand te brengen. 

§ 6. Onderzoek 
De resultaten van onderzoek dienen ter evaluatie van het 

gevoerde departementale en gemeentelijke beleid, ter bestude-
ring van de oorzaken van bekende knelpunten. 

Het onderzoek, zowel uitbesteed aan externe instituten als 
uitgevoerd in eigen beheer, is dus onmisbaar als basis voor 
verdere beleidsvoering. De behoefte aan onderzoek wordt be-
paald door de voortdurende noodzakelijke aanpassing van de 
bijstandsverlening aan gewijzigde situaties en opvattingen. Dit 
laatste vindt zijn oorzaak vooral in de verwevenheid van het 
bijstandsbeleid met het sociale zekerheidsbeleid en het 
welzijnsbeleid. In het kader van het welzijnsbeleid vervult de 
bijstandsverlening een signalerende functie ten aanzien van 
nieuwe noden en behoeften die tot nieuwe maatregelen kunnen 
leiden. 

Voor de ontwikkeling van een programma voor beleidsrele-
vant onderzoek is regelmatig overleg nodig met de uitvoerders 
van de wet en met andere beleidssectoren. 

Sedert eind 1972 is dit overleg daarom geïnstitutionaliseerd 
in de Werkgroep Onderzoek en Statistiek met betrekking tot 
de Bijstand, waarin zijn vertegenwoordigd de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, DIVOSA, het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en enkele sectoren van het ministerie van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

De werkgroep heeft onder andere tot taak een verantwoord 
onderzoeksprogramma op te stellen. Als een eerste stap hier-
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toe is bij de gemeentebesturen een enquête ingesteld om te 
inventariseren welke onderzoeken zij wenselijk en noodzakelijk 
achten. 

Bovendien heeft de werkgroep advies uitgebracht over de 
omvang en aard van de te verzamelen statistische gegevens. 

Voorts heeft zij geadviseerd over een uit te besteden onder-
zoek naar de factoren die de bijstandsdichtheid beïnvloeden en 
over twee onderzoeken in eigen beheer van het departement, te 
weten een onderzoek naar de effectiviteit van de kredietverle-
ning krachtens de Rijksgroepsregeling zelfstandigen en een on-
derzoek naar de bijstandsverlening aan thuiswonende mannen 
jonger dan 65 jaar. 

In voorbereiding is een advies over uitbreiding van een over 
enkele jaren in te stellen CBS-budgetonderzoek onder de la-
gere inkomensklassen. 

Bij het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 
van de Katholieke Hogeschool (IVA) is een onderzoek naar 
de situatie van alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoor-
delijkheid beneden 65 jaar in uitvoering. Het eerste rapport, 
dat in het najaar van 1973 verschijnt, zal onder andere betrek-
king hebben op de sociaal-psychologische barrières bij het aan-
vragen van bijstand, de invloed en de gevolgen van de bijstand 
op de leefsituatie alsook de dienstverlening. Het tweede rap-
port, dat begin 1975 verschijnt, zal ingaan op de samenhang 
tussen de duur van de bijstandsverlening en genoemde onder-
werpen. Inmiddels vordert ook een in eigen beheer uitgevoerd 
onderzoek met betrekking tot de personen, die bijstand ont-
vangen krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers. 

§ 7. Bevordering Deskundigheid en Voorlichting 
De ondergetekende gaat ervan uit, dat het van grote beteke-

nis is voor een gelijke rechtstoedeling, dat de bestuurlijke en 
ambtelijke uitvoerders der wet gelijk inzicht hebben in de ach-
tergronden, doelstelling en functie van de wet en dat daarnaast 
de houding van het Nederlandse publiek ten opzichte van de 
Algemene Bijstandswet mede bepalend is voor het maatschap-
pelijk functioneren van de bijstandsgenietenden, en voor het 
proces van bijstandsverlening zelf. Hij is overtuigd, dat 
daartoe deskundigheidsbevordering en voorlichting van grote 
praktische betekenis zijn. 

Met voldoening heeft hij geconstateerd dat een aantal van 
de in het Eindrapport van de tijdelijke Adviescommissie Voor-
lichting ABW opgenomen aanbevelingen zijn uitgevoerd, 
terwijl andere maatregelen in vergevorderde staat van voorbe-
reiding zijn. 

Uitgaand van de verschillende behoeften van verschillende 
categorieën zullen naar inhoud en vorm onderscheiden activi-
teiten worden gericht op drie specifieke groepen: de groep der 
(potentiële) cliënten, die der (potentiële) verwijzers en die 
der uitvoerders. 

Ten behoeve van de belangstellenden met het oog op een 
aanvrage werd reeds vorig jaar een vouwblad uitgegeven, 
waarvan binnenkort een derde oplage zal worden gedrukt. De 
departementale voorlichting aan deze groep kan overigens 
slechts een aanvulling zijn op de voorlichting door de ge-
meenten zelf. De verplichting hiertoe wordt in artikel 13a van 
de wet opgelegd. Hoewel dit artikel slechts spreekt van de ver-
plichting de gemeentelijke richtlijnen openbaar te maken en 
voor een ieder verkrijgbaar te stellen, is het, naar de overtui-
ging der ondergetekende, de bedoeling hiermee een verder-
gaande plicht tot voorlichting te indiceren. Dat reeds vele ge-
meenten deze mening delen blijkt uit door hen ontplooide acti-
viteiten. 

Thans wordt door het departement geïnventariseerd op 
welke wijze de gemeenten artikel 13a uitvoeren en welke voor-
lichting zij verder geven. Aan de hand van de resultaten van 
dit onderzoek zal moeten worden bezien op welke wijze ge-
meenten bij hun voorlichtingsactiviteiten eventueel met hulp en 
advies terzijde kunnen worden gestaan. 

Daarnaast zal op grond van resultaten van onderzoek met 
name ten aanzien van de houding van het publiek ten opzichte 
van de bijstand, een voorlichtingsstrategie worden ontwikkeld, 

waarbij ook meer dan voorheen aandacht aan de sociologische 
en agogische aspecten van de voorlichting zal worden gege-
ven. In het kader van de voorlichting aan specifieke groe-
pen van (potentiële) aanvragers kwam reeds enige tijd ge-
leden een vouwblad over de Rijksgroepsregeling zelfstandigen 
tot stand met daarnaast voor de verwijzers een uitvoerige syl-
labus. Aangezien gebleken is dat grote behoefte bestaat aan 
voorlichting speciaal gericht op de groep bejaarden wordt 
thans nagegaan op welke wijze hieraan het beste vorm kan 
worden gegeven. 

Ten behoeve van de woonwagenbewoners worden ook, in 
verband met het in werking treden van de koepelregeling, spe-
cifieke voorlichtingsactiviteiten voorbereid. 

Voor de verwijzers werd een korte samenvatting van de wet 
en de rijksgroepsregelingen samengesteld, terwijl voor deze 
groep, met name uit het maatschappelijk werk, in enkele pro-
vincies cursussen zijn georganiseerd over de Algemene 
Bijstandswet. 

Het ligt in de bedoeling deze cursussen ook elders in het 
land te doen plaats hebben. 

Voor uitzending in het eerste kwartaal 1974 bereidt voorts 
de Stichting Teleac in samenwerking met een aantal ge-
meenten en het departement een t.v.-cursus voor, gericht op de 
groep der verwijzers. Na de cursus zal de mogelijkheid worden 
geopend zich nader in de wet en in de praktijk te verdiepen. 
Bovendien worden, eveneens onder verantwoordelijkheid van 
het departement, schriftelijk lesmateriaal, alsmede een prakti-
sche handleiding voor verwijzers samengesteld. De cursus zal 
in samenwerking met Teleac door onderzoek worden geëvalu-
eerd. 

Ten behoeve van de ambtelijke en bestuurlijke uitvoerders 
zullen in samenwerking met het Instituut voor Bestuursweten-
schappen en DIVOSA gespecialiseerde cursussen worden 
georganiseerd, alsmede introductiecursussen betreffende de 
R.w.w., de TRM en de Koepelregeling. Ook voor leden van 
de adviescommissies wordt een op de commissie-arbeid ge-
richte cursus voorbereid. 

De ondergetekende beoogt door het geheel van activiteiten 
zowel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kennis 
en het beeld, dat het Nederlandse publiek van de bijstandswet 
heeft, als ook het inzicht van de uitvoerders in de wet te ver-
diepen. 

Hij hoopt er hierdoor toe te kunnen bijdragen dat de relatie 
tussen de burger en de uitvoerder der wet gekenmerkt zal 
worden door het wederzijds vertrouwen, dat voor een goede 
uitvoering van de wet van wezenlijk belang is. 

VI. Bijzondere regelingen 

§ 1. Inleiding 

De werkzaamheden op departementaal niveau betreffende 
de Wet Buitengewoon Pensioen, de Wet Buitengewoon Pen-
sioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Algemene Oorlogson-
gevallenregeling Indonesië en de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers zijn samengebracht in het organisatorische kader 
van één afzonderlijke hoofdafdeling. Met de totstandkoming 
van deze nieuwe hoofdafdeling Verzetslieden en Vervolgden 
beoogt de ondergetekende een evenwichtige onderlinge afstem-
ming en samenhang van deze regelingen blijvend te bevor-
deren. In het bijzonder valt hierbij te denken aan de noodzaak 
van een strakke coördinatie van de werkzaamheden met be-
trekking tot de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
(W.u.v.) en de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië 
(AOR). Een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden in-
gevolge de AOR kan immers mede aanspraak doen gelden op 
aanvullende uitkeringen ingevolge de W.u.v. Bovendien dient 
in het uitvoerende vlak ten aanzien van beide regelingen een 
voorziening getroffen te worden in verband met het wegvallen 
van de werkzaamheid van de Stichting Administratie IndonesU 
sche Pensioenen (SAIP). Mede ten behoeve van de uitkerings-
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gerechtigden zelf zal hierbij gestreefd worden naar een doel-
matige integratie van twee thans nog gescheiden uitvoerings-
structuren. 

§2. Buitengewone pensioenen van verzetsslachtoffers 
en zeeliedenoorlogsslachtoffers 

Het aantal eerste aanvragen om invaliditeitspensioen van 
deelnemers aan het verzet is sinds 1964 van jaar tot jaar toe-
genomen; ook in 1972 was het aantal aanvragen groter dan in 
1971. Tijdige afdoening van deze aanvragen is in de eerste 
plaats afhankelijk van het onderzoek naar de verzetsactivU 
teiten en naar de vroegere en huidige sociaal-economische om-
standigheden van de aanvragers. Voorts speelt hierbij o.a. ook 
het onderzoek naar het verband tussen invaliditeit en verzet 
een rol. 

Het onderzoek naar de verzetsactiviteiten en het verzamelen 
van de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de pensi-
oengrondslag, stelt de Stichting 1940-1945 voor een taak, 
welke moeilijker wordt naarmate de bezetting verder in het 
verleden komt te liggen. Bovendien neemt, zoals opgemerkt, 
het aantal aanvragen voortdurend toe. Op verzoek van de 
Stichting 1940-1945 heeft de Centrale Afdeling Organisatie en 
Efficiency van CRM een onderzoek ingesteld naar de voorzie-
ningen, welke nodig zijn om de hier genoemde taken, met in-
begrip van een goede begeleiding van het toegenomen aantal 
verzetsinvaliden en van de nagelaten betrekkingen, te kunnen 
blijven verrichten. 

De ondergetekende is van oordeel, dat de Stichting 
1940-1945 hiertoe in staat gesteld moet worden. Naar ver-
wachting zal ter dekking van de exploitatie-tekorten van deze 
stichting, in vergelijking met de huidige overheidsbijdrage, 
jaarlijks f 3 min. méér benodigd zijn. Dit extra bedrag is in 
deze begroting opgenomen. 

Een herziening van de keuringsprocedure voor aanvragen 
van een verzetspensioen, welke mede mogelijk werd door de 
invoering van de zgn. „omkering van de bewijslast", is tot 
stand gekomen bij Koninklijk besluit van 7 mei 1973 {Stb. 
262). De oude procedure, waarbij twee artsen worden inge-
schakeld, zal nog slechts in een beperkt aantal bijzondere ge-
vallen worden gehanteerd. Hierdoor is een versnelde afwikke-
ling bewerkstelligd. Deze nieuwe keuringsprocedure zal ook 
gelden voor de zeelieden-oorlogsslachtoffers. 

Een wetsontwerp, houdende voorzieningen voor met toepas-
sing van het nieuwe echtscheidingsrecht gescheiden echtge-
noten van overleden deelnemers aan het verzet c.q. zeelieden 
oorlogsslachtoffers (zgn. bijzondere weduwen), verkeert in 
een vergevorderd stadium van voorbereiding. 

§ 3. Uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers 
De ondergetekende herinnert eraan, dat hij, tezamen met de 

staatssecretaris, op 13 juli 1973 de Tweede Kamer tussentijds 
een uitgebreid verslag heeft doen toekomen over de toepassing 
van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (W.u.v.). Met 
het oog op de ontstane achterstand bij de behandeling van aan-
vragen ingevolge deze wet, en eerder bij de behandeling van 
aanvragen ingevolge de Rijksgroepsregeling Vervolgingsslacht-
offers, werd bij die gelegenheid een pakket van organisatori-
sche, personele en financiële maatregelen aangekondigd om zo 
snel mogelijk tot een goed toegeruste en doelmatige uitvoe-
ringsorganisatie te komen. Een snelle verwezenlijking van deze 
maatregelen wordt nagestreefd. De ondergetekende is voorne-
mens de Kamer over de gemaakte vorderingen nader te infor-
meren in het jaarlijkse verslag over de toepassing van de wet, 
hetwelk in december a.s. zal worden uitgebracht. Tevens zal 
dan een overzicht worden gegeven inzake de effectuering van 
de op eerdergenoemde datum aangekondigde voorschotrege-
ling, welke ertoe strekt het voor de aanvragers nadelige gevolg 
van de achterstand zoveel mogelijk te beperken. De ondergete-
kende is bijzonder erkentelijk voor de bereidheid van de zeven 

gemeenten, welke voorlopig nog bij de uitvoering van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers betrokken zijn, om voor 
een vlotte uitbetaling van deze voorschotten zorg te dragen. 

Het tussentijdse verslag over de toepassing van de W.u.v. 
vermeldt op blz. 21, dat de Stichting 1940-1945 voor de uit-
voering van deze wet in totaal over 69 medewerkers zal dienen 
te beschikken. Dit aantal is mede gebaseerd op de overneming 
van de taak, welke aanvankelijk in het kader van de uitvoe-
ring van de W.u.v. aan de Stichting Administratie Indonesi-
sche Pensioenen was toebedeeld. Het laat zich niet aanzien, 
dat de Stichting 1940-1945 reeds op 1 januari 1974 de 
voor haar W.u.v.-taken benodigde personeelsbezetting vol-
ledig en/of voldoende ingewerkt in dienst zal hebben. Daarom 
vond inmiddels contact plaats met de zeven - nog bij de uit-
voering betrokken - gemeenten over verlenging van hun 
W.u.v.-werkzaamheden met nog eens maximaal één jaar, i.c. 
tot uiterlijk 1 januari 1975. De ondergetekende verwacht, dat 
deze gemeenten hieraan hun volle medewerking zullen geven. 

Bijdrage voor het financiële kader 

f 50 min. voor de verhoging van de bijstandsuitkeringen in 
verband met de structurele verhoging van het minimumloon 
per 1 januari a.s. respectievelijk de optrekking van de 
bijstandsnorm tot het niveau van het netto minimumloon en de 
AOW per 1 juli 1974. 

f4,9 min. voor het treffen van organisatorische, personele 
en financiële voorzieningen voor de totstandkoming van een 
goed toegeruste en doelmatige uitvoeringsorganisatie in het 
kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers, zoals 
aangekondigd in het tussentijdse verslag over de toepassing 
van deze wet dd. 13 juli jl. aan de Tweede Kamer. 

f 3 min. extra ter dekking van de jaarlijkse exploitatie-te-
korten van de Stichting 1940-1945 om hierdoor de voortzet-
ting van de eigen taken van deze stichting ten opzichte van de 
verzetsslachtoffers en hun nagelaten betrekkingen veilig te 
stellen. 

VII. Internationale betrekkingen 

§ 1. Algemeen 

Het regeringsbeleid is gericht op intensivering van de cultu-
rele contacten met verschillende landen in en buiten Europa en 
versterking van de welzijnselementen in het werk van de Ver-
enigde Naties en andere internationale organisaties. Vooropge-
steld is hierbij de in de volksvertegenwoordiging levende wens 
om een basis te leggen voor blijvende contacten over de ideolo-
gische begrenzingen heen, door middel van het inschakelen 
van alle potentiële hulpbronnen die de Nederlandse samenle-
ving op de terreinen van het moderne cultuurbegrip in zich 
heeft. Hierbij zal bij voortduren de stelling worden gehanteerd 
dat de taken van het departement primair kunnen worden om-
schreven als het coördineren en stimuleren van het leveren van 
bijdragen uit de Nederlandse kunstwereld, de jeugdorganisa-
ties, het volkshogeschoolwerk en de organisaties voor maat-
schappelijke ontwikkeling, en vele andere. 

Uit het voorgaande moge blijken dat naar een goede samen-
werking met het particulier initiatief ook in de toekomst zal 
v/orden gestreefd. Slechts hierdoor zal een maximale bijdrage 
in de Coördinatie Commissie Internationale Culturele Betrek-
kingen kunnen worden geleverd. 

Een deel van de te verwachten verhoging der uitgaven is 
terug te voeren tot de in het kader van de Raad van Europa 
aangegane verplichtingen inzake de viering in 1975 van het 
Monumentenjaar. Na de officiële oprichting van de Stichting 
Monumentenjaar 1975, begin 1973, zijn plannen tot nationale 
viering ontworpen die alhoewel bescheiden van opzet, zonder 
enige overheidsparticipatie in een begrotingsopzet welke gro-
tendeels wordt gedragen door het particulier initiatief, niet 
zouden kunnen worden gerealiseerd. 
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Hiernaast vereist ook de benoeming van een Nederlander 

tot voorzitter van de Internationale Unie van Gezinsorganisa-
ties voor de duur van vier jaar, een bijdrage. 

Voor het eerst zal in 1974 een bijdrage worden geleverd aan 
het UNESCO-fonds dat voortvloeit uit de met Nederlandse in-
stemming aangenomen „Convention concerning the protection 
of monuments, groups of buildings and sites of universal 
value". 

§ 2. Bilaterale samenwerking 
Oost-Europa 
Kenmerkend in de culturele contacten met Oost-Europa, 

welke sinds 1971 daadwerkelijk werden onderhouden, is het 
feit, dat door de in de naoorlogse periode divergerende poli-
tieke en ideologische ontwikkelingen in Oost- en West-Europa 
ook op het maatschappelijke vlak verschillen in levensstijl zijn 
ontstaan, waardoor de beide delen van Europa in de eerste 
contacten als onbekenden tegenover elkaar stonden. 

In de uitvoering der culturele betrekkingen met Oost-Europa 
werden derhalve de afgelopen drie jaren, conform het beleid 
van het departement van de ondergetekende, voornamelijk 
benut voor het aftasten van het cultuurpatroon der partner-
landen, in het bijzonder van dat gedeelte, dat buiten het tradi-
tionele cultuurbegrip ligt. 

Met genoegen kan worden geconstateerd dat, mede dank zij 
voornoemd beleid van de zijde van de partnerlanden in toene-
mende mate begrip werd getoond voor het belang der sociaal-
culturele aspecten in het kader der bilaterale samenwerking. 
Aangetekend zij in dit verband, dat in de culturele uitwisse-
Iingsprogramma's met de Oosteuropese landen thans artikelen 
zijn opgenomen op de gebieden van sociale planning, sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, sociale aspecten van de stadsuit-
breiding, lichamelijke vorming en sport, de problematiek van 
de jonge werknemers, natuurbehoud en milieubeheer, zorg 
voor en revalidatie van gehandicapten, bejaardenzorg en de 
bevordering der contacten tussen jeugdleiders. Vermeldens-
waard is voorts, dat sinds het afgelopen jaar activiteiten van 
vrouwenorganisaties op het gebied van maatschappelijke ont-
wikkcling in de bilaterale betrekkingen zijn opgenomen. 

West-Europa 

In West-Europa neemt de belangstelling voor uitwisseling 
van deskundigheid met ons land op de werkterreinen van dit 
departement, toe. Met name ook op het gebied van jongeren-
werk, volksontwikkeling en het maatschappelijk welzijn werd 
mede op grond van de adviezen van het particulier initiatief en 
van de gemengde commissies ter behartiging van de culturele 
verdragen met de desbetreffende landen, aan initiatieven en 
projecten op de genoemde werkterreinen door dit departement 
medewerking en financiële steun verleend. Ook met landen 
waarmede geen cultureel verdrag is gesloten, worden nuttige 
contacten onderhouden. 

In het kader van het Cultureel Verdrag met België, worden 
de orkestuitwisselingen voortgezet. 

Het beleid ten aanzien van experimenteel toneel wordt ook 
in 1974 gehandhaafd. Aan de jongerenuitwisseling tussen 
beide landen wordt meer aandacht besteed. 

Het jaar 1974 is voor de relaties met het Groot-Hertogdom 
Luxemburg van speciaal belang aangezien dan het Cultureel 
Verdrag met Nederland 25 jaar bestaat. 

De desbetreffende Gemengde Commissie stelt zich voor dit 
jubileum op gepaste wijze te vieren. 

In 1974 zal in de stad Dortmund ons land gedurende 10 
dagen in de culturele sfeer worden geplaatst. 

Cultureel verkeer in de grensgebieden wordt bevorderd door 
regionale activiteiten aan beide zijden van de grens, terwijl de 
commissie Mozer - welke zowel van de Duitse, als van de Ne-
derlandse regering op basis van gelijkheid daartoe van de be-
nodigde fondsen wordt voorzien - in deze coördinerend, advi-
serend en met name op het terrein van de volksontwikkeling 
en het maatschappelijk welzijn, stimulerend optreedt. 

Sedert de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de 
EEG is er een intensivering van het bilateraal cultureel ver-
keer tussen beide landen te constateren, welke vrijwel alle ter-
rcinen van het departement regardeert. Met name is er Britse 
belangstelling te constateren voor de de moderne Nederlandse 
beeldende kunsten. 

A merika 

Te constateren valt een toenemende belangstelling voor uit-
wisselingen in de sector muziek (jongerenkoren, harmonie en 
fanfaregezelschappen) met die delen van Noord-Amerika 
waar zich in het verleden Nederlandse emigranten in grote 
getale hebben gevestigd. De mogelijkheden tot jeugduitwisse-
lingen met Canada van groepen werkende jongeren worden on-
derzocht, waarbij met name in het huidige stadium de ge-
spreksthema's een onderwerp van overleg met de Canadese au-
toriteiten uitmaken. De presentatie van Nederlandse cultuur in 
de landen van Midden- en Zuid-Amerika moet wegens de fi-
nanciële consequenties enigszins worden beperkt. 

Afrika en Midden-Oosten 

Hoewel met de VAR en Tunesië een cultureel verdrag werd 
gesloten, zullen ten aanzien van de uitvoering slechts be-
scheiden bilaterale projecten kunnen worden gerealiseerd we-
gens de aldaar in mindere mate voorhanden zijnde materiële 
middelen en de beperkte mogelijkheden tot bilateraal overleg 
en te verwachten reciprociteit. 

Voor wat betreft Turkije en Iran zal binnen de kaders van 
het met die landen gesloten culturele verdrag, met een toene-
mende uitwisseling van projecten op basis van reciprociteit 
moeten worden gerekend. 

Het Verre Oosten 

In het Verre Oosten wordt het accent voor de bilaterale cul-
turele betrekkingen in bijzondere mate op Indonesië gelegd. 

De adviescommissie en de sub-commissies hebben elk op 
hun terrein aan vrijwel alle artikelen van dit culturele verdrag 
inhoud gegeven. 

Van Indonesische zijde worden interessante tegenprestaties 
op verschillende gebieden van de beeldende kunsten, toneel en 
letteren ingebracht. 

In Japan en recentelijk ook in China leven eveneens wensen 
om de culturele betrekkingen met ons land uit te bouwen, res-
pectievelijk te regelen. Met name in Japan zijn daartoe initi-
atieven ontplooid. 

Hoewel met Australië en Nieuw-Zeeland geen culturele ver-
dragen zijn gesloten, worden ook de culturele relaties met die 
landen niet verwaarloosd. Er zijn plannen om in 1974 aldaar 
een tweetal tentoonstellingen te organiseren over de 17e en 
18e eeuwse Nederlandse scheepvaart op de Oost met de 
daaruit volgende ontdekkingen en de mede daarop gebaseerde 
cartografie van Australië, als ook een tentoonstelling van 17e 
eeuwse gravures. Ook van de zijde van de Nederlandse emi-
granten in die gebieden worden verlangens naar een uitbrei-
ding van de culturele betrekkingen vernomen. 

Samenvattend kan voor dit onderdeel worden geconcludeerd 
tot een groeiende belangstelling vanuit het buitenland voor alle 
werkterreinen waarop het departement zich beweegt. Gezien 
de daarmede toenemende behoefte aan vakkundig oordeel en 
begeleiding, zullen enerzijds aan de inbreng van de organisa-
ties van het particuliere initiatief en van de bestaande adviescol-
leges en anderzijds aan het coördinerende interdepartementaal 
overleg, hoge eisen worden gesteld. In de besteding der be-
schikbare fondsen zal waar mogelijk een accentverschuiving 
van grote projecten naar meerdere kleinere worden nage-
streefd indien de beschikbare middelen niet in verhouding tot 
de onvermijdelijke uitbreiding van activiteiten kunnen toe-
nemen, terwijl intensivering van de coördinatie tussen particu-
lier initiatief en de overheid, gezien de hiervoor aangegeven 
ontwikkelingen, geboden is. 
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§ 3. Benelux 

In het kader van het overleg tussen de drie Beneluxministers 
verantwoordelijk voor het maatschappelijk werk voor het 
gezin, werden de besprekingen voortgezet over de taak, de or-
ganisatie en de werkwijze van de adviesorganen bij de met ge-
zinsvraagstukken belaste ministers en over de te verrichten 
studie inzake de vraagstukken verband houdende met de be-
roepsarbeid van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid. 

§ 4. Europese samenwerking 
a. Raad van Europa 
De Raadgevende Vergadering heeft in oktober 1972 een 

aanbeveling aangenomen over cultuurbeleid in Europa. Daarin 
wordt aan het Comité van Ministers o.a. aanbevolen om in het 
licht van de resultaten van de in juni 1972 te Helsinki ge-
houden Europese conferentie van de UNESCO over cultuurbe-
leid, een Europese ministersconferentie te houden die tot doel 
heeft het stimuleren van een programma op lange termijn voor 
de culturele ontwikkeling. 

Het Europese Jeugdfonds, dat ten doel heeft de activiteiten 
van de jeugdorganisaties op Europees niveau te bevorderen 
door het beschikbaarstellen van gelden, is op 1 januari 1973 
operationeel geworden. Het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen en dit departement nemen aan het fonds deel. De 
instelling wordt beheerd door een paritair samengesteld comité 
van vertegenwoordigers van de regeringen en van de jeugdor-
ganisaties der deelnemende landen. Ook staten die geen lid zijn 
van de Raad van Europa kunnen zich bij het fonds aansluiten. 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft 
het jaar 1975 uitgeroepen tot „Monumentenjaar". Aan deze 
manifestatie zullen ook enkele niet-lidstaten deelnemen. Het 
doel is bij een zo groot mogelijk publiek de aandacht te ves-
tigen op het belang van het in stand houden van het architecto-
nisch erfgoed voor het nageslacht. 

In elk land wordt een nationaal comité opgericht, dat 
enerzijds contact onderhoudt met het organiserend comité van 
de Raad van Europa en anderzijds de activiteiten in het eigen 
land overkoepelt. Hier te lande is opgericht de „Stichting Na-
tionaal Comité Monumentenjaar 1975", afgekort M-75. 

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden is ere-voorzitter van 
het comité; voorzitter is dr. F. H. M. Grapperhaus, oud-staats-
secretaris van Financiën. Het secretariaat wordt door het de-
partement van ondergetekende gevoerd. 

De Raad van Europa heeft een ad hoc-comité opgericht ter 
bespreking van het ontwerp-Europees statuut voor migrerende 
werknemers. De werkzaamheden van dit comité, waaraan ook 
deskundigen uit de lid-staten kunnen deelnemen, zijn nog niet 
beëindigd. Het ministerie van ondergetekende neemt aan de 
besprekingen deel. 

Het is eveneens betrokken bij het interdepartementaal 
overleg over de ratificatie door Nederland van het Europees 
Akkoord inzake plaatsing au pair. 

In het afgelopen jaar werden onder meer de volgende reso-
luties aangenomen: 
- Resolutie inzake de maatschappelijke dienstverlening voor 

lichamelijk en geestelijk gehandicapten; 
- Resolutie inzake het ontwerpen en inrichten van gebouwen 

met de bedoeling deze gemakkelijker toegankelijk te maken 
voor lichamelijk gehandicapten; 

- Resolutie inzake speciale vervoermiddelen voor personen 
die niet in staat zijn om te lopen. 

b. Europese Gemeenschappen 

Door de uitbreiding van de Europese Gemeenschappen van 
zes tot negen lid-staten, is het belang van deze organisaties 
voor de Europese samenwerking aanmerkelijk groter gewor-
den. 

De activiteiten van de Europese Gemeenschappen met bc-
trekking tot migrerende werknemers en hun gezinnen, het ver-

nieuwde Europees Sociaal Fonds, de (weder)inschakcling van 
gehandicapten in de maatschappij, de gelijkstelling van di-
ploma*s voor maatschappelijk werkers/werksters, het milieube-
leid en het jeugd- en opleidingsbeleid vinden gestaag voort-
gang. Waar mogelijk levert dit ministerie een bijdrage aan 
deze ontwikkeling. 

De verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders 
van de lid-staten van de uitgebreide Gemeenschap, afgelegd 
aan het slot van de in oktober 1972 te Parijs gehouden Top-
conferentie, kan een begin vormen van een communautair so-
ciaal beleid dat meer rekening zal gaan houden met het welzijn 
van de mens in de samenleving. 

Ondergetekende is van mening dat de ontwikkeling van een 
dergelijk beleid binnen de Gemeenschap een noodzakelijke bij-
drage is tot de verdere vormgeving van het Europese integra-
tieproces. Hij is gaarne bereid daaraan actief mee te werken. 
Dit geldt in het bijzonder voor het actieprogramma op sociaal 
gebied dat de Europese Commissie wil ontplooien op grond 
van de besluiten van de Topconferentie. 

c. Andere Europese organisaties 
De activiteiten van andere Europese gouvernementele orga-

nisaties worden met aandacht gevolgd. Hier kunnen worden 
genoemd de OESO, die zich onder meer bezighoudt met mi-
lieuvraagstukken en intra-Europese migratie, en de NAVO, 
met name wat betreft de Commissie Uitdagingen Moderne 
Maatschappij. 

Waar mogelijk verleent ondergetekende steun aan particu-
liere organisaties die werkzaam zijn op Europees niveau. En-
kele van deze organisaties, waarmede dit departement contact 
heeft, zijn het Europees Bureau voor de Volksontwikkeling, de 
Raad der Europese Gemeenten, het Beneluxcomité en de In-
ternationale Unie van Gezinsorganisaties. 

d. Europees overleg op het terrein van het gezinsbeleid 
De dertiende bijeenkomst van Europese ministers, belast 

met gezinsaangelegenheden wordt in september 1973 te Nice 
(Frankrijk) gehouden. 

Het gespreksthema is: „Children and young persons at 
risk". 

e. Conferentie van Europese ministers, verantwoordelijk 
voor het maatschappelijk welzijn 

Tijdens de eerste Conferentie van Europese ministers, ver-
antwoordelijk voor het maatschappelijk welzijn, die onder aus-
piciën van de Verenigde Naties door dit ministerie in augustus 
1972 in Den Haag werd georganiseerd, werd besloten tot in-
stelling van een werkgroep die de wenselijkheid moet nagaan 
van een Europees onderzoekscentrum voor maatschappelijk 
welzijn. De werkgroep heeft haar opdracht uitgevoerd. In het 
kader van de samenwerking in het Europees Bureau van de 
Verenigde Naties is thans besloten te komen tot de oprichting 
van een „European Centre for Social Welfare Training and 
Research" te Wenen. 

Het is de bedoeling dat dit centrum wetenschappelijke voe-
ding en inspiratie zal geven aan de diverse nationale beleids-
programma's. Het nieuwe centrum wordt voorlopig gefinan-
cierd door de Oostenrijkse regering. Nederland zal medewer-
king verlenen door voor enige tijd twee onderzoekers of do-
centen bij het centrum te stationeren. Voor werkers zowel in 
het praktische als in het wetenschappelijk vlak zal er gelegen-
heid zijn aan dit centrum cursussen en trainingen te volgen. 

§ 5. Samenwerking in het kader van de Verenigde 
Naties en de Unesco 

a. Verenigde Naties 
De ondergetekende constateert dat het werk van de Ver-

enigde Naties en haar gespecialiseerde Organisaties een nuttige 
bijdrage vormt voor het te voeren beleid van de thans meet 
dan 130 lidstaten, waaronder Nederland. 

Aandacht vereist het in 1974 te houden Wereldbevolkings-
jaar, waarin onder meer een Bevolkingsconferentie zal 
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bijeenkomen, welke is voorbereid op internationaal, regionaal 
en nationaal niveau. Ondergetekende acht deze conferentie van 
bjtekenis. Onder meer zullen de thema's van bevolkingsproble-
matiek en het menselijk leefmilieu, het gezin en de rechten 
van de mens worden behandeld. Doel is het opstellen van een 
omvattend actieplan voor bevolkingsbeleid. 

Op het terrein van de Economische en Sociale Raad der 
V.N. volgt het ministerie van CRM met belangstelling de ont-
wikkelingen rondom de Commissie voor Sociale Ontwikkeling, 
waarvan het werkprogramma is toegespitst op onderwerpen 
als: 

a. de finalisering van het rapport over „unified approach" 
en de uitvoering daarvan door de regeringen en het V.N.-sy-
steem; 

b. de uitvoering van de Verklaring over Sociale Vooruit-
gang en Ontwikkeling; 

c. de uitwerking van de sociale aspecten van de interna-
tionale ontwikkelingsstrategie voor het „Tweede Ontwikke-
lings-Tienjarenplan" van de V.N. 

Deze raad heeft tijdens zijn 54e zitting belangrijke stappen 
ondernomen voor het herstel van zijn rol als het centrale be-
leidsorgaan van de Verenigde Naties voor economische en so-
ciale vraagstukken. 

Tegelijkertijd voerde de Secretaris-Generaal een reorganU 
satie door van zijn diensten die ondergetekende met belangstel-
ling volgt. 

De ondergetekende volgt voorts met aandacht de uitwerking 
van de aanbevelingen van het V.N. Rapport over de aspiraties 
en behoeften van de jeugd, in het bijzonder wat betreft het be-
trekken van de jeugd bij besluitvorming op nationaal, regio-
naai en internationaal niveau. 

Van belang is ook een bijeenkomst van deskundigen in New 
York in september 1973 die tot taak heeft de uitwerking van 
de conclusies van de eerste mondiale Conferentie van Minis-
ters verantwoordelijk voor Maatschappelijk Welzijn te New 
York, 1968 en de vier regionale ministersconferenties over dit 
onderwerp, resp. in Afrika (1968 te Cairo), Azië (1970 te 
Manilla), Arabische Staten (1971 te Caïro) en Europa (1972 
te Den Haag). 

De ondergetekende zal de Nederlandse voorbereiding van 
het V.N."Internationaal Jaar van de Vrouw, 1975, de nodige 
steun verlenen. 

Dit departement is betrokken bij het Interdepartementaal 
overleg over het milieuprogramma van de Verenigde Naties, 
voortvloeiende uit het door de V.N.-Leefmilieuconferentie te 
Stockholm, 1972, aanvaarde Internationaal Aktieplan. Het de-
partement levert onder meer bijdragen op het gebied van na-
tuurbehoud, milieuopvoeding en -voorlichting, alsook bevol-
kings- en andere maatschappelijke en culturele aspecten van de 
milieuvraagstukken. 

b. Unesco 
De werkterreinen van de Unesco en van het departement 

van ondergetekende vertonen een aantal raakvlakken. 
De ontwikkeling in het denken en handelen van de Unesco, 

vanuit een brede cultuurconceptie, komt in hoge mate overeen 
met het cultuurconcept van ondergetekende. 

De ondergetekende is van mening dat in het te zoeken even-
wicht tussen culturele, maatschappelijke, economische en tech-
nische factoren het accent meer dan tot nu toe zal dienen te 
liggen op de terreinen van cultuur, wetenschappen, opvoeding 
en vorming benevens de daarmee onlosmakelijk verbonden in-
formatie" en communicatiefuncties, op welke terreinen de 
Unesco in het bijzonder actief is. 

Ondergetekende constateert met voldoening dat de Unesco 
in deze een belangrijke bijdrage levert, waarvan het effect 
doorwerkt in andere internationale organisaties, waaronder 
met name de Verenigde Naties en de Raad van Europa. 

Gezien de thematiek van de Unesco is ondergetekende van 
mening dat de Unesco door zijn activiteiten een belangrijke sti-

mulans geeft aan bilaterale en multilaterale samenwerking op 
cultureel en maatschappelijk gebied, met name met de Oost-
europese landen en die van de „Derde Wereld". 

Voor wat betreft het werkprogramma van de Unesco acht 
ondergetekende het gewenst zijnerzijds steun te geven aan de 
inbreng van de Unesco bij de uitvoering en bijsturing van het 
„Tweede Ontwikkelings Tienjaren programma van de Ver-
enigde Naties". 

Tijdens de 18e Algemene Vergadering van de Unesco in 
1974 zal er naar worden gestreefd de bij de 17e Algemene 
Vergadering van 1972 aanvaarde „planning by objectives" in 
overeenstemming te brengen met de hierboven geschetste lei-
dende principes. 

In 1974 zal een bijdrage worden geleverd aan het door de 
Unesco uitgeroepen Internationale Jaar voor de Culturele Ont-
wikkeling in 1975. 

In nauwe samenwerking met de Nederlandse jeugdorganisa-
ties zal een bijdrage worden geleverd aan de in 1975 te houden 
Unesco wereldconferentie over de jeugd. 

Ten aanzien van de revisie van de Overeenkomst van Flo-
rence ter vrijmaking van de invoer van culturele, wetenschap-
pelijke en opvoedkundige goederen is op dit ogenblik nog niet 
bekend welke resultaten de regeringsconferentie van 1973 over 
dit onderwerp heeft opgeleverd. Zij zullen aan de 18e Alge-
mene Vergadering van de Unesco worden voorgelegd. 

De ondergetekende streeft naar een zo ruim mogelijke toe-
passing van de bestaande overeenkomst en zou, wanneer dit 
nodig mocht zijn, een aanpassing door revisie van de thans 
meer dan 25 jaar oude conventie voorstaan, mede gelet op re-
cente ontwikkelingen. 

Zo zouden nieuwe categorieën als video en tape onder de 
conventie dienen te vallen. Er zal eveneens naar worden ge-
streefd films en grammofoonplaten onder dezelfde voorwaar-
den als boeken in de conventie te doen opnemen. 

c. Ontwikkelingssamenwerking 
Aan de formulering, uitwerking en beoordeling van ontwik-

kelingsprogramma's en -projecten levert dit departement zijn 
eigen bijdragen, daarbij geadviseerd door het particulier initia-
tief, in het Werkcomité Internationaal Sociaal Welzijn en zijn 
commissies. 

In het geheel der ontwikkelingssamenwerking heeft een even 
verheugende als, naar ondergetekende meent, noodzakelijke 
ombuiging plaatsgevonden: naast de vanouds overwegend poli-
tiek-economische beleidselementen is aan hun maatschap-
pelijke en culturele complementen een meer gelijkwaardige 
plaats toegekend, zij het voorshands overwegend in rapporten, 
verklaringen en resoluties. 

Het zal daarnaast van belang zijn, ook ten aanzien van de 
ontwikkelingssamenwerking te komen tot formulering van 
welzijnsindicatoren op maatschappelijk en cultureel gebied die 
in zo wijd mogelijke kring aanvaard kunnen worden. 

Wat de diverse sectoren van het ontwikkelingsbeleid betreft, 
heeft dezerzijdse bemoeienis met de ontwikkelingssamenwer-
king zich voornamelijk gemanifesteerd binnen de beleidssector 
„Maatschappelijke Ontwikkeling". 

Thans zal gezocht moeten worden naar wegen om ook 
binnen de beleidssectoren „Culturele Zaken" en „Volksont-
wikkeling en Recreatie" de ontwikkelingslanden te steunen in 
de door henzelf gewenste ontplooiing. 

Daarbij ware - het zij tentatief gesteld - onder meer te 
denken aan de volgende deelterreinen: behoud, herstel, ontwik-
keling en verbreiding van het eigen oorspronkelijk cultuur-
goed, jeugdzorg en de massacommunicatiemedia. 

§ 6. Voorlichting buitenland, studiebezoeken en congreszaken 

Het door de Unesco bepleite brede cultuurbegrip heeft ge-
leidelijk aan ook zijn invloed doen gelden op de culturele 
voorlichting buitenland en de uitwisseling van deskundigen, 
studerenden en praktijkwerkers. 

Zo valt er in het buitenland een toenemende belangstelling 
te constateren voor ontwikkelingen in Nederland die betrek-
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king hebben op de sociale sector, het jeugdbeleid, de volksont-
wikkeling, de monumentenzorg e.d. 

Met gebruikmaking van bepaalde communicatiemedia, zoals 
rondreizende (documentaire) tentoonstellingen, drukwerk, ar-
tJkelen speciaal op het buitenland gericht, film en andere audio-
visuele middelen, zullen de genoemde interessegebieden meer 
dan voorheen de culturele voorlichting gaan accentueren en 
leiden tot samenstelling van gevarieerde programma's. 

Gezien de ontwikkelingen van de Nederlandse film zullen 
geleidelijk meer Nederlandse filmmanifestaties in het buiten-
land, al of niet in combinatie met andere landen, worden be-
vorderd. 

De aantallen buitenlandse bezoekers voor studie en oriën-
tatie en het aantal uit te zenden Nederlanders die voor het-
zelfde doel naar het buitenland gaan, nemen toe. 

De internationale betrekkingen worden eveneens bevorderd 
door de activiteiten van het Europees Programma voor Sociale 
Ontwikkelingen van de Verenigde Naties in de vorm van semi-
nars, studiegroepen, uitwisseling van studerenden, deskundigen 
en onderzoekgegevens, waardoor de mogelijkheid wordt ge-
opend tot het bestuderen van gemeenschappelijke problemen. 

Onder meer door in regelmatig verschijnende bulletins van 
het ministerie informatie te geven over internationale culturle 
activiteiten en ontwikkelingen, wordt tegemoetgekomen aan de 
toegenomen publieke belangstelling voor de internationale cul-
turele activiteiten van overheid en particulier initiatief, als-
mede over het beleid van de ondergetekende op de hiervoor 
aangegeven gebieden. De ondergetekende acht deze belangstel-
ling van de Nederlandse samenleving voor bedoelde aangele-
genheden van groot belang. Ter ondersteuning van de voor-
lichting door particuliere instellingen in Nederland met name 
op het terrein van buitenlandse publikaties zal ook in 1974, 
voor zover de beschikbare fondsen dit althans toelaten, subsidie 
worden verleend. Ten slotte zal gestreefd worden naar peri-
odieke evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten om daarmede 
elementen aan te dragen voor een meer intensieve planning 
van deze werkzaamheden, welke ertoe bijdragen het geheel 
van de voorlichting af te stemmen op te verwachten behoeften 
en ontwikkelingen. 

VIII. Wetgeving 

Het lijkt dienstig om, evenals in voorafgaande jaren, een 
overzicht te geven van de stand van wetgeving, uiteraard onder 
verwijzing naar datgene, wat incidenteel in andere hoofd-
stukken, eventueel meer uitgebreid, daarover is vermeld. 

Zoals in de regeringsverklaring is medegedeeld, streeft on-
dergetekende, als coördinerend minister voor het welzijnsbe-
leid ernaar in de eerste helft van 1974 een nota aan de Staten-
Generaal aan te bieden waarin, gezien in het licht van de har-
monisatie van welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, de voor-
naamste knelpunten worden gesignaleerd. 

Zonder vooruit te lopen op de vraag of een algemene 
raamwet de voorkeur zou verdienen, dan wel volstaan kan 
worden met deelwetgeving, dient het uitgangspunt te zijn, dat 
ook de bestaande en in voorbereiding zijnde deelwetgeving op 
elkaar zal zijn afgestemd. Dit om het belangrijke beleidsoog-
punt van de harmonisatie van welzijnsbeleid te kunnen reali-
seren. Mocht tot een algemene kaderwet worden besloten, dan 
spreekt het vanzelf, dat deelwetgeving daarop zal worden afge-
stemd. In dit verband spreekt ondergetekende als zijn verwach-
ting uit, dat de behandeling van de ontwerpen van Wet op het 
openbare bibliotheekwerk, de Bibliotheekraad en de Tijdelijke 
Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening, welke 
ontwerpen bij de Tweede Kamer liggen (nrs. 11953, 11954 
en 11371) geen vertraging zal ondervinden. 

Dienovereenkomstig wordt ernaar gestreefd, dat de drie 
memoricn van antwoord nog dit kalenderjaar zullen kunnen 
verschijnen. 

De Commissie ter voorbereiding van een nieuwe wettelijke 
regeling voor de Raad voor de Kunst is met haar werkzaam-
heden gereedgekomen. Een ontwerp van wet wordt ter dis-
cussie gezonden naar de interdepartementale coördinatiecom-

missie welzijnsbeleid ter voorbereiding van de bespreking in de 
welzijnszraad. 

Overeenstemming met de aanvankelijk betrokken departe-
menten over de wijziging van de Monumentenwet is nagenoeg 
bereikt. Daarenboven leek het dienstig het advies van Binnen-
landse Zaken te vragen. Dit advies heeft de ondergetekende 
thans ontvangen, zodat ondergetekende verwacht dat het ont-
werp binnen afzienbare tijd het departement zal kunnen ver-
laten. 

De commissie ter voorbereiding van een wettelijke regeling 
uitvoer kunstvoorwerpen heeft een voorontwerp van wet ge-
reed gemaakt, dat spoedig voorwerp zal zijn van interdeparte-
mentaal beraad. 

Overleg met de departementen van Justitie en Binnenlandse 
Zaken is nog gaande over de wettelijke regeling filmkeuring 
ter voorbereiding van de uit te brengen memorie van antwoord. 
Deze aangelegenheid wordt gecompliceerd door de daarmee sa-
menhangende vraagstukken in verband met de in voorberei-
ding zijnde grondwetsherziening o.m. op het stuk van de 
vrijheid van meningsuiting en door het inmiddels verschenen 
tweede interimrapport van de adviescommissie Zedelijkheids-
wetgeving. 

De interdepartementale commissie tot bestudering van de 
wenselijkheid van het tot stand brengen van een kampeerwet is 
tot de voorlopige slotsom gekomen, dat een dergelijke wet-
telijke regeling gewenst is. 

Deze commissie heeft thans de opdracht tot het opstellen 
van een voorontwerp. 

Helaas is door allerlei onvoorziene complicaties het ontwerp 
van wet houdende machtiging van het Rijk tot deelneming aan 
de gemeenrchappelijke regeling Midden-Delfland niet gereed. 

De memorie van antwoord op het voorlopige verslag inzake 
het ontwerp van wet bedreigde uitheemse diersoorten is goed-
deels gereed. Bezien wordt in hoeverre aanpassing geboden is 
aan het zogenaamde Verdrag van Washington. 

Over de algehele herziening van de Vogelwct wordt het ad-
vies van de Natuurbeschermingsraad ingewacht. 

In studie is het advies van de Persraad ter vervanging van 
de wettelijke regeling voorziening perswezen. 

Een voorontwerp van wet op de kinderdagverblijven is om 
advies gezonden aan de belanghebbende organisaties. 

Ondergetekende verwacht, dat de commissie-Belinfante bin-
nenkort het eindrapport vergezeld van een voorontwerp van 
wet op de maatschappelijke dienstverlening zal kunnen aan-
bieden. 

De voorbereiding van de wijziging van de Woonwagenwet is 
door omstandigheden helaas vertraagd. De ondergetekende 
verwacht dat het ontwerp het departement spoedig kan ver-
laten. 

Een nota met vraagpunten over het te verkiezen systeem 
voor de heffing ten behoeve van het opbouwwerk onder de 
buitenlandse werknemers is onlangs verzonden naar de Raad 
voor de Arbeidsmarkt van de Sociaal Economische Raad. 

Een wijziging van de beide Buitengewoon Pensioenwetten 
strekkende tot invoering van bijzondere weduwenpensioenen 
heeft inmiddels het departement verlaten. 

Een technische wijziging van de Wet consumptief geldkre-
diet in verband met de voorgenomen herziening van de Wet 
toezicht kredietwezen is in voorbereiding. 

Een structurele wijziging van de Algemene Bijstandswet, de 
Wet uitkering vervolgingsslachtoffers en de wijziging van 
de Wet op de Omroepbijdragen hebben in het afgelopen zit-
tingsjaar het Staatsblad bereikt. 

Ten slotte zij medegedeeld dat de Commissie tot herziening 
van de uitvoering subsidieregelingen geruime tijd geleden met 
haar werkzaamheden is begonnen. 

Artikelsgewijze toelichting 

ALGEMEEN 

Indien artikelen een hoger bedrag aangeven dan in de be-
groting 1973 is uitgetrokken en deze verhoging mede een ge-
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volg is van na 1 april 1972 getroffen salarismaatregelen en al-
gemene kostenstijgingen, is dit niet expliciet in de toelichting 
vermeld. 

AFDELING II. CULTURELE ZAKEN 

MUZIEK, MUZIEKDRAMATISCHE KUNST EN 
DANS 

Artikel 34. Subsidies en andere uitgaven op het gebied van 
de muziek. De zeer aanzienlijke stijging van dit artikel wordt 
vooral veroorzaakt door de gevolgen van de algemene loon-
maatregclen, waarvoor in totaal rond f 4 500 000 nodig is, 
waarvan bijna 4 miljoen voor de orkesten. Zoals bekend be-
lopen de subsidies voor de meeste orkesten 50 pet. van de sa-
larissen (inclusief een aandeel in de sociale lasten) van de or-
kcstleden, voorzover hun aantal valt binnen de subsidiabele 
bezetting. 

Uit dit artikel worden voorts een groot aantal instellingen 
gesubsidieerd, welke op een of andere wijze de muziek bevor-
deren. 

De subsidies voor onder andere de Nederlandse Koorstich-
ting, de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, Done-
mus, het Nederlands Impresariaat, Gaudeamus en de Eduard 
van Beinumstichting worden verstrekt op basis van de exploi-
tatietekorten. Verhogingen zijn daarom nodig voor de gevol-
gen van de algemene loonmaatregelen en voor het opvangen van 
de kostenstijgingen. Ten slotte is rekening gehouden met een 
extra-bedrag van f 1 000 000. Dit is nodig om de in het alge-
mene deel van de toelichting aangeduide plannen met be-
trekking tot de kamermuziek, de jazz-muziek, de uitbreiding 
en verbreding van het muzikale aanbod en bijzondere mani-
festaties en projecten tot uitvoering te kunnen brengen. 

Artikel 35. Subsidies en andere uitgaven op het gebied van 
de muziekdramatische kunst. Rekening is gehouden met de 
verdere uitbouw van de Nederlandse Operastichting. Uitbrei-
ding van de financiële steun aan de Hoofdstad-Operette is 
noodzakelijk om haar in de gelegenheid te stellen toe te 
werken naar aanstelling van de geëngageerden op basis van 
jaarcontracten en om verdere artistieke ontwikkeling mogelijk 
te maken. Ook hier is een aanzienlijk bedrag (ongeveer f 1,1 
min.) noodzakelijk voor de gevolgen van de algemene loon-
ronden. 

Artikel 36. Subsidies en andere uitgaven op het gebied van 
de dans. Het Internationaal Folkloristisch Dans Theater heeft 
door gebrek aan voldoende middelen de grootst mogelijke 
moeite om het hoofd boven water te houden en wordt daar-
door uitermate geremd in haar artistieke mogelijkheden. Een 
ruime verhoging van het subsidie voor dit gezelschap is 
daarom noodzakelijk. 

Artikel 37. Subsidies, prijzen en opdrachten aan compo-
nisten en choreograven. Rekening is gehouden met een verho-
ging van de honoraria en een verdere verruiming van de toe-
lagen op de auteursrechten. 

Voorts ligt het in de bedoeling de mogelijkheden om compo-
nisten door middel van opdrachten hun bijdrage te doen le-
veren aan de vernieuwing van het muziekleven, inclusief de 
amateuristische muziekbeoefening, verder uit te breiden. 

Artikel 38. Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 
muziekbeoefening door amateurs. In het algemeen gedeelte is 
uitvoerig ingegaan op de moeilijke situatie met betrekking tot 
de muziekschoolsubsidiëring. Ten einde een begin te kunnen 
maken met een structurele verbetering heeft de ondergete-
kendc op dit artikel, naast een accres voor loon- en kos-
tenstijgingen, een bedrag van f 1 500 000 extra uitgetrokken. 

Voor de Federatie van Nederlandse Zangersbonden en 
voor harmonie en fanfare, waarvoor ook uit deze post subsi-
dies worden verstrekt is een verhoging nodig om te kunnen 
toewerken naar een integrale toepassing van de rijksregeling 
amateuristische kunstbeoefening. 

TONEEL, MIME EN LETTEREN 
Artikel 39. Subsidies en andere uitgaven op het gebied van 

het toneel. De verhoging van dit artikel is om verschillende 
redenen nodig. Voor de toneelgroepen betreft dit de wen-
selijkheid tot steun aan incidentele produkties en aan toneel-
projecten in ruimere zin, alsmede van tegemoetkoming in 
kosten van spreiding en voorts van kosten, samenhangende 
met de overgang naar een te verwachten nieuw stelsel van to-
neelsubsidiëring. 

Voor de andere instellingen zoals het Toneelmuseum, geldt 
dat zij zonder verhoging duidelijk in hun taakontplooiing ach-
ter zouden gaan lopen; te denken valt ook aan de stimulering 
van proefvoorstellingen op het gebied van Nederlandstalig 
en research-toneel. Ten slotte dient voor toneelmanifestaties 
van uiteenlopend karakter een redelijke ruimte gereserveerd 
te blijven. 

Artikel 40. Subsidies en andere uitgaven op het gebied van 
de mime. De verbetering van de sociale positie van de mede-
werkers bij de gesubsidieerde mimegroepen vraagt om een ver-
hoging, terwijl voorts de kwalitatieve en kwantitatieve activi-
teitenontplooiing van die groepen een tegemoetkoming in de 
kosten daarvan vergt. Ten slotte is het gewenst een budget in 
de orde van f 100 000 ter beschikking te hebben ten behoeve 
van projecten van niet gesubsidieerde mimegroepen. 

Artikel 41. Subsidies en uitgaven op het gebied van de let-
teren. Reeds eerder is de noodzaak aangetoond van een dui-
delijke verhoging van het subsidie ten behoeve van het Fonds 
voor de Letteren, met name in verband met het te geringe 
budget voor de uitleenvergoedingen. Hetzelfde geldt voor sub-
sidiëring van literaire boekuitgaven, met name door de exces-
sief gestegen kosten daarvan en voor de wenselijkheid, de win-
kelprijs op een aanvaardbaar peil te houden. Enkele instel-
lingen op het gebied van de letterkunde, waaronder het Ne-
derlands letterkundig Museum en documentatiecentrum, die-
nen meer ruimte te krijgen om zich van hun zich ontwikke-
lende taak te kunnen kwijten. Voorts biedt dit artikel moge-
lijkheden voor letterkundige manifestaties, zoals het jaarlijkse 
Poetry International en letterkundige tentoonstellingen. 

BEELDENDE KUNSTEN EN BOUWKUNST 

Artikel 42. Subsidies en andere uitgaven. In 1973 is de 
Federatie Kunstuitleen van start gegaan met zeven aangesloten 
plaatselijke en regionale bureaus. Voor 1974 wordt uitbreiding 
van dit aantal verwacht, in verband waarmee met een extra ac-
cres rekening gehouden dient te worden. De Stichting Kunst 
en Bedrijf ondervindt een toenemende belangstelling van 
schoolbesturen, gemeenten en andere bouwende opdrachtge-
vers om zich te informeren en documenteren over opdrachten 
aan beeldende kunstenaars. Daarom moet gerekend worden 
met meer financiële middelen voor het op peil houden en het 
uitbreiden van de documentatie en voor uitbreiding van het 
personeel. Ook de Nederlandse Kunststichting heeft, ten einde 
de haar opgedragen taak adequaat te vervullen, dringend uit-
breiding van de staf nodig. 

Het onderdeel „aankopen en opdrachten beeldende kunst" 
is verhoogd om, evenals in 1973, een ruimer functioneren van 
beeldende kunstenaars mogelijk te maken en tevens om te vol-
doen aan de vraag naar een groter pakket tentoonstellingscol-
lecties. Ook voor de aankoopsubsidieregeling is met een verho-
ging rekening gehouden. 

FILM 

Artikel 43. Subsidies en andere uitgaven. Onderdeel 1 
van dit artikel betreft in hoofdzaak subsidies aan de Stichting 
Nederlands Filmmuseum, Stichting Nederlands Film Instituut 
en het bioscoopjournaal Neerlands Nieuws, die verhoogd moe-
ten worden in verband met de stijgende kosten. Gedurende de 
jaren 1971, 1972 en 1973 is het subsidie voor de Stichting 
Produktiefonds voor Nederlandse Films (onderdeel 2.1) niet 
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verhoogd. Dit heeft remmend gewerkt op de produktie van 
speelfilms, met name door de hoge stijging van „technische 
kosten". 

Het aantal aanvragen om subsidie voor het realiseren van 
korte films (onderdeel 2.2) dat voor inwilliging in aanmer-
king komt blijft toenemen. Daarnaast echter stijgen de subsi-
diebedragen, welke per film moeten worden toegekend als ge-
volg van de steeds hoger wordende kosten. 

De bedragen welke gemoeid zijn met de presentatie van Ne-
derlandse films op nationale en internationale manifestaties 
nemen sterk toe. 

Om al deze redenen is een niet onaanzienlijke verhoging 
noodzakelijk. 

OVERIGE UITGAVEN 

Artikel 49. Subsidies en andere uitgaven voor internatio-
nale uitwisseling en voor het Holland-Festival. In vorige jaren 
is het subsidie voor het Holland-Festival gelijk gebleven, het-
gecn door de kostenstijgingen in feite een vrij aanzienlijke ach-
teruitgang heeft betekend. Mede om het Holland-Festival in 
stajt te stellen, verdere vernieuwingen door te voeren, is met 
een redelijke verhoging voor dit doel rekening gehouden. De 
verhoging is verder in hoofdzaak bestemd voor het opvangen 
van de kostenstijgingen van culturele manifestaties in het bui-
tenland. 

Artikel 51. Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire 
tijdschriften en voor publikaties. De situatie, zoals deze de 
laatste jaren op de uitgeversmarkt is gegroeid, heeft de risico's 
voor belangrijke boekuitgaven op het gebied van de kunst zo-
danig vergroot, dat een toenemend beroep op overheidssteun 
moet worden gedaan. Dat geldt ook voor tijdschriften op het 
gebied van de kunsten, waarvan de exploitatiekosten in de 
laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen en - naar het zich laat 
aanzien - ook verder zullen stijgen. In vorige jaren werden 
uit dit artikel ook literaire tijdschriften gesubsidieerd. Deze 
subsidies zullen met ingang van 1974 uit het betreffende arti-
kel voor de letteren (41) verleend worden. 

Artikel 53. Subsidies aan algemene instellingen en andere 
uitgaven op het gebied van de kunsten. De verhoging beoogt 
aan de Dr. E. Boekmanstichting, waarvan de apparaatskosten 
uit dit artikel worden gesubsidieerd, enige mogelijkheden tot 
uitbreiding van het onderzoek te geven. De nevenfondsen van 
het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, die aan vele kunste-
naars hulp verlenen in hun beroepsuitoefening kunnen hun 
taak bij gebrek aan toereikende middelen onvoldoende uit-
oefenen; ondanks een verscherpte beoordeling van de aan-
vragen en een verlaging van de gemiddelde uitkering, hebben 
zij in de afgelopen jaren, nadat zij tevoren een noodzakelijke, 
bescheiden reserve hadden geboekt, met vrij aanzienlijke te-
korten gewerkt. Voorts is verhoging van deze post noodza-
kelijk voor het in gang zetten van projecten, gericht op structu-
rele vernieuwingen binnen het kunstbeleid, alsmede voor een 
uitbreiding van de mogelijkheden voor experimenten. 

Artikel 54. Subsidies en andere uitgaven voor de kunstzin-
nige vorming van de jeugd. In het algemene gedeelte van 
deze toelichting is gewezen op het grote belang van de kunst-
zinnige vorming. De verhoging heeft ten doel, uitbreiding en 
intensivering mogelijk te maken van het werk van verschil-
lende instellingen die zich op dit gebied bewegen. 

Artikel 55. Stipendia en andere toelagen aan kunste-
naars. In het algemene gedeelte is gewezen op de historisch 
gegroeide onevenwichtigheid in de bedragen bestemd voor de 
zgn. kunstbedrijven en die voor de scheppende kunsten. Sti-
pendia hebben ten doel kunstenaars, die door de noodzaak van 
voorziening in hun levensonderhoud te weinig toekomen aan 
hun scheppingsproces en aan hun artistieke ontwikkeling, 
daarvoor gedurende enige tijd meer mogelijkheden te bieden. 
De ondergetekende acht dit een belangrijk aspect in het kunst-
beleid en stelt daarom een in verhouding aanzienlijke verho-
ging van dit artikel voor. 

MUSEA 
Artikel 58. Materiële uitgaven rijksmusea. In 1974 zal 

het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam voor het 
eerst gedurende het gehele jaar zijn geopend. Rekening dient 
te worden gehouden met de kosten voor het schoonhouden van 
het gebouw, voor zover deze kosten ten laste van het materieel 
krediet worden gebracht. 

Als gevolg van het voornemen de westelijke vleugel van het 
Rijksmuseum Paleis Het Loo te Apeldoorn in de loop van 
1974 voor het publiek toegankelijk te stellen zal met een be-
drag voor de inrichting van deze vleugel rekening dienen te 
worden gehouden. 

Het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum te 's-Graven-
hage zal na langdurige sluiting worden heropend. Het volledig 
functioneren van dit museum vergt aanzienlijke extra kosten. 

Als gevolg van de noodzakelijke uitbreiding van de restaura-
tiecapaciteit van het Rijksmuseum H. W. Mesdag te 's-Gra-
venhage zal de behoefte aan apparatuur van het atelier 
stijgen. 

Artikel 59. Aankopen voor de musea en betaling van 
termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voor-
werpen. Gezien de in de laatste jaren sterk gestegen prijzen 
van vooral kunstvoorwerpen valt aan een verhoging van het 
„aankoopartikel" niet te ontkomen, willen de museumdirec-
teuren in staat zijn de hun toevertrouwde collecties op peil te 
houden en waar nodig te verbeteren. 

Artikel 69. Opleiding restauratoren. De in 1972 aange-
vangen applicatiecursus voor museumrestauratoren dient ui-
terlijk in 1975 te worden omgezet in een definitieve opleiding. 
De voorbereidingen hierop vergen aanzienlijke investeringen. 

Artikel 71. Nieuw-, aan- en verbouw van het Rijksmuseum 
„Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen. Uit dit artikel wordt de 
opbouw bekostigd van het buitenmuseum van het Zuiderzee-
museum. Begin 1972 werden de kosten begroot op een totaal 
van f 7 000 000. 

Wil de verdere opbouw volgens plan in 10 jaar gerealiseerd 
kunnen worden, dan zal jaarlijks een bedrag van tenminste 
f 700 000 op de begroting gebracht moeten worden. 

Evenwel is tengevolge van bezuinigingen in de voorgaande 
jaren een achterstand opgetreden, welke alsnog dient te 
worden ingelopen. 

Artikel 72. Garantie van rente en aflossing van door de 
Vereniging Rembrandt te Amsterdam opgenomen geldleningen 
ten behoeve van de aankoop van schilderijen. Het restant van 
de gegarandeerde geldleningen in verband met door de Vereni-
ging Rembrandt aangekochte en aan de Staat geschonken 
schilderijen zal ultimo 1973 rond f 383 000 bedragen. 

Artikel 76. Subsidies ten behoeve van niet aan het Rijk 
toebehorende musea. Daar de kosten van de normale exploi-
tatie jaarlijks stijgen, dreigen steeds meer gesubsidieerde 
musea in financiële moeilijkheden te geraken. De verplich-
tingen van het Rijk zullen verder toenemen op grond van met 
medesubsidiënten gemaakte afspraken. 

Het is dringend noodzakelijk de beveiliging van de musea in 
Nederland te verbeteren. Om in de meest urgente gevallen van 
rijkswege financiële steun te kunnen verlenen in de aanschaf-
fing van beveiligingsinstallaties is een bedrag van f 150 000 
uitgetrokken. 

Het ligt in de bedoeling het educatieve werk ter voorberei-
ding op en ter begeleiding van bezoek aan museumverzame-
lingen te stimuleren, o.a. door subsidiëring in de kosten van 
daarvoor aan te schaffen hulpmiddelen. 

Volgens plan zal in 1975 het Nederlands Historisch Scheep-
vaartmuseum worden omgezet in het Rijks Maritiem Museum. 
Ter voorbereiding van deze overdracht zal naar raming in 
1974 een bedrag van f 100 000 nodig zijn. 

Voor financiering van bouwprojecten van de musea waren 
tot nu toe geen gelden beschikbaar. In enkele gevallen moest 
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derhalve een deel van het verleende exploitatiesubsidie worden 
aangewend voor betaling van rente en aflossing van leningen 
aangegaan in verband met nieuwbouw of uitbreiding van een 
museum. Daar dit ten koste gaat van gelden voor normale mu-
seumexploitatie wordt nu voor investeringen ruim f 100 000 
opgenomen. 

Na langdurige onderhandelingen is in beginsel overeenstenv 
ming bereikt over de aankoop van Kasteel Amerongen met in-
boedel en archief, dat niet alleen wegens de betekenis als mo-
nument maar ook wegens het zeer belangrijke historisch inte-
rieur waard is als geheel behouden te blijven. Aangezien de 
verwachting gewettigd is dat de onderhandelingen in 1974 hun 
beslag zullen krijgen, is een bedrag uitgetrokken voor de beta-
ling van de eerste termijn van de koopsom. 

Artikel 78. Subsidies en overige uitgaven. In 1969 is voor 
het eerst de museummanifestatie „Musement" georganiseerd 
met als resultaat een grotere bekendheid van de musea bij het 
publiek en een groeiende samenwerking tussen de musea on-
derling. 

Van de zijde van de gezamenlijke Nederlandse musea is de 
wens te kennen gegeven de manifestatie in 1975 te herhalen. 
De ondergetekende hecht grote waarde aan hetgeen deze col-
lectieve bekendmaking van - en voorlichting omtrent het mu-
seale bezit voor de gehele bevolking kan betekenen. Ten ein-
de de Stichting Musement in staat te stellen haar plannen in 
1975 met behulp van financiële steun van verschillende 
zijden te realiseren, is ondergetekende voornemens een rijks-
subsidie van f 500 000 in uitzicht te stellen, te verdelen over 
de jaren 1974 (f 200 000) en 1975 (f 300 000). 

MONUMENTEN 

Artikel 80. Materiële uitgaven Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg. De verhoging van dit artikel (afgezien van een 
incidentele verhoging in 1973 in verband met kosten van ver-
huizing) is mede noodzakelijk ter compensatie van de extra 
kosten, die de nieuwe huisvesting in Zeist met zich brengt. 

Artikel 81. Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 
de monumentenzorg. Aanzienlijke uitbreiding van de mid-
delen is nodig in verband met de noodzakelijke continuïteit en 
ten einde de restauratiewerkzaamheden in het bijzonder in his-
torische stads- en dorpskernen, in samenwerking met de mi-
nisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, te 
kunnen intensiveren. 

Artikel 83. Subsidies en overige uitgaven aan verenigingen 
en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumenten-
zorg. In 1975 zal het monumentenjaar gevierd worden, ana-
loog aan het Natuurbeschermingsjaar 1970. Reeds in 1974 zal 
hiervoor een bedrag ad f 200 000 op de begroting gereserveerd 
dienen te worden ten behoeve van de Stichting Monumenten-
jaar 1975. 

Artikel 88. Materiële uitgaven Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. In de specifieke uitgaven is opgenomen het 
bedrag, dat is bestemd voor het doen van opgravingen. Wil de 
opgravingscapaciteit gelijk blijven, dan dient deze begrotings-
post sterk verhoogd te worden, mede aangezien de ACW sub-
sidies die in het verleden een aantal opgravingen mogelijk 
maakten zeer sterk zijn afgenomen. In dit begrotingsartikel 
worden mede opgenomen de kosten in verband met de auto-
matisering van de gegevens over vondsten en vindplaatsen. 

Artikel 89. Subsidies ten behoeve van het oudheidkundig 
bodemonderzoek door andere dan rijksinstellingen. Verho-
ging van deze post is noodzakelijk om de sterk verhoogde on-
kosten, waarmee de instellingen te kampen hebben, enigszins 
te compenseren. 

ARCHIEVEN 
Artikel 94. Materiële uitgaven Rijksarchiefdienst. De ver-

heugende ontplooiing van de activiteiten der Rijksarchiefdienst 
biedt gelegenheid tot tewerkstelling van ongeveer 70 gewetens-

bezwaarden militaire dienst. Dit vergt extra uitgaven in ver-
band met het materiaalgebruik door deze hulpkrachten. Even-
eens moet rekening worden gehouden met de materiaal" en be-
geleidingskosten voor de vele externe medewerkers, die bij de 
rijksarchiefdienst te werk gesteld zijn in het kader van sociale 
projecten. 

AFDELING III. VOLKSONTWIKKELING 
EN RECREATIE 

ALGEMEEN 
Artikel 104. Subsidies en voorschotten aan organisaties en 

gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met 
een streekkarakter. In het beleid ten aanzien van de culturele 
centra neergelegd in de memorie van toelichting 1973, blad-
zijde 41, rechterkolom, is geen wijziging gekomen. De ver-
hoging van dit artikel is bestemd voor uitbetaling van in voor-
gaande jaren aangegane verplichtingen. 

JEUGDZAKEN 

Artikel 110. Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 
het jeugd- en jongerenwerk. Dit artikel is als volgt samenge-
steld: plaatselijk niveau f47 285 000; regionaal, provinciaal 
en landelijk niveau f 26 777 000. 

De additionele middelen in de begroting 1973 als gevolg 
van het amendement mevrouw Gardeniers-Berendsen maakte 
het reeds mogelijk in 1973 een begin te maken met een struc-
turele verbetering van de subsidieregeling voor het jeugd- en 
jongerenwerk. 

De verhoging van deze post in 1974 tot het hierboven aan-
gegeven niveau maakt het mogelijk de subsidiepercentages 
voor het werk op plaatselijk niveau te stellen op 50 voor per-
soneels-, huisvestings- en organisatiekosten. De procentuele 
subsidiëring in de kosten van activiteiten zal worden vervangen 
door een afkoopsom voor activiteiten. 

Voor de landelijke organisaties voor jeugd- en jongerenwerk 
zullen de percentages gelden van 90 voor de personeelskosten 
en 80 voor de overige kosten. 

Artikel 112. Subsidies en voorschotten in investeringen ten 
behoeve van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk. In 
de toeneming van het geraamde bedrag is f 200 000 bestemd 
voor het jeugdherbergwerk en f 500 000 voor investerings-
subsidies voor jeugdwerk dat door vrijwilligers wordt uitge-
voerd. 

Artikel 113. Experimenten jeugd- en jongerenwerk. Voor 
de toelichting bij dit artikel wordt verwezen naar hetgeen in de 
inleiding op het onderdeel Jeugdzaken van deze begroting over 
de ondersteunende voorzieningen voor jongeren in crisis-situ-
aties, is gezegd. 

VOLKSONTWIKKELING 
Artikel 116. Subsidies aan organisaties en instellingen voor 

bibliotheekwerk. Van het bedrag, waarmee het artikel is ver-
hoogd, zal f 3 000 000 worden besteed aan de centrale open-
bare bibliotheken en de plaatselijke openbare bibliotheken. 
Hiervan is f 1 500 000 bestemd voor een structurele bijstelling 
van de tabelbedragen voor de plaatselijke openbare bibli-
otheken en de provinciale bibliotheekcentrales, terwijl een deel 
van het resterende bedrag zal worden gebruikt voor een ver-
dere bijstelling van de tabelbedragen ten einde te kunnen 
bijdragen in de kosten, verbonden aan het uitvoeren door de 
instellingen van de salarisregelingen voor het voornamelijk 
niet-bibliotheek-technische personeel en het in subsidie nemen 
van bibliotheek-objecten met name in nieuwe stads- of 
dorpswijken. Tevens zal met een gedeelte van dit bedrag bij 
vooralsnog een beperkt aantal bibliotheken een integratie van 
de reeds aanwezige grafische met auditieve en audiovisuele in-
formatiedragers bevorderd worden, waardoor de ontwikkeling 
van de bibliotheek tot mediatheek gestalte zal kunnen krijgen. 
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Gelet op de beschikbare middelen is het ook in dit begro-
tingsjaar niet mogelijk de openbare bibliotheekvoorziening te 
Rotterdam van rijkswege te subsidiëren. 

Een bedrag van f 50 000 is bestemd voor het verbeteren van 
de literatuurvoorziening in de vorm van braille en gesproken 
boek voor hen die een voortgezette studie of opleiding volgen. 

De aan thans dertien bibliotheken gegeven rijksbijdrage 
voor de door hen uitgeoefende functie van regionale steunbi-
bliotheek zal met f 200 000 worden verhoogd ten einde hen 
in staat te stellen beter tegemoet te komen aan de steeds gro-
tere behoefte aan literatuurvoorziening op dit niveau. 

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van 
het ontwerp Wet op het openbare bibliotheekwerk brengen met 
zich mee dat een aanzienlijk sterker beroep dan voorheen ge-
daan zal worden op de Rijkscommissie van Advies inzake het 
Bibliotheekwezen, met name ook op het secretariaatsbureau 
van de Commissie. Bij het inwerking treden van de Wet op de 
bibliotheekraad zal de Commissie door deze Raad vervangen 
worden. 

Artikel 117. Subsidies voor volksontwikkelingswerk. De 
stijging van het onder dit artikel opgenomen bedrag heeft ver-
schillende oorzaken, die in de inleiding op het onderdeel 
Volksontwikkeling van deze begroting reeds terloops zijn aan-
geduid. 

Het voor de subsidiëring van het plaatselijk vormings- en 
ontwikkelingswerk opgenomen bedrag is ten opzichte van 1973 
verdubbeld en op f 1 min. gebracht, terwijl voor de subsidië-
ring van activiteiten op het gebied van de staatsburgerlijke vor-
ming een bedrag van f 250 000 extra is geraamd. Voor het 
volksontwikkelingswerk in internaatsverband is rekening ge-
houden met de toelating van het Dackhues in subsidieverband, 
met de gevolgen van de accommodatieverbetering van de vor-
mingscentra Den Alerdinck, De Keijenberg en De Klinken-
berg, en met een verder ongedaan maken van de subsidiebe-
perking van vorig jaar. 

Artikel 118. Subsidies aan organisaties en instellingen op 
het gebied van de amateuristische kunstbeoefening en de 
volkscultuur. Van het accres op dit artikel zal pl.m. f 400 000 
worden bestemd voor activiteiten die tot nog toe via andere 
kanalen werden gesubsidieerd, te weten: 

School voor Handenarbeid te Groningen, Stichting Kunst-
zinnige Vorming te Tilburg, Instituut voor Jeugd- en Ontwik-
kelingswerk te Assen, urgentie opleiding docenten weven, als-
mede voor de opvang lager wordend subsidiepercentage fede-
ratie Vrije Uren Zuid-Limburg. (Deze federatie wordt gesub-
sidieerd in het kader van het herstructureringsbeleid Zuid-
Limburg, welk subsidie van tijdelijke aard is.) 

Daarnaast is f 100 000 bestemd voor de cursussen kunstzin-
nige vorming voor vrijwillig kader in het jeugd-, club- en 
buurthuiswerk terwijl als eerste stap tot het inhalen van de 
achterstand bij de subsidiëring van regionale centra voor audio-
visuele, beeldende en dramatische vorming een bedrag van 
f 100 000 beschikbaar is. 

Artikel 119. Subsidies aan instellingen en organisaties die 
de vrijetijdsbesteding bevorderen. De in dit artikel opge-
nomen extra gelden zijn in hoofdzaak bestemd voor „De 
Koepel", een open vereniging waarin sinds begin 1973 - het 
mag met voldoening worden vastgesteld - reeds samenwerken 
de Nederlandse Vereniging van weer- en sterrekundigen, de 
Stichting Macro en de Volkssterrenwacht Simon Stevin. 

SPORTZAKEN 
Artikel 126. Subsidies aan organisaties op het gebied van 

de lichamelijke opvoeding en de sport. De verhoging van 
deze post zal, naast het opheffen van administratieve knel-
punten, voornamelijk worden aangewend om het opleidings-
werk binnen de organisaties verder vorm te geven. Er zullen 
enkele nieuwe organisaties onder de regeling worden gebracht. 
De accressen binnen de in te dienen begrotingen zullen wor-
den gelimiteerd. 

Artikel 127. Uitgaven ten behoeve van de sportieve re-
creatie. De gelden zullen o.a. de specifieke opleiding van re-
creatie sportleider B en de bijscholing van gevormde recre-
atie sportleiders mogelijk maken. 

Bevorderd zal worden dat enkele specifieke accommodaties 
voor „life time"-sporten bij wijze van experiment tot stand 
zullen komen. 

Artikel 128. Subsidies en voorschotten in investerings-
kosten sportaccommodaties. De op basis van dit begrotings-
artikel in 1967 ingevoerde „Rijksregeling subsidiëring over-
dekte sportaccommodaties" werd in dat jaar alleen van toepas-
sing verklaard op sporthallen. (Subsidiemaximum. thans 
f250 000 per object). 

In 1970 werd deze regeling uitgebreid met sportzalen (sub-
sidiemaximum f 100 000 per object). Vervolgens werden wel-
isvvaar in 1971 de overdekte zweminrichtingen aan de subsidi-
abele werksoorten van accommodaties toegevoegd, doch de 
werkelijke beschikbaarstelling van subsidie kon, in aanmerking 
genomen de budgettaire ruimte, niet eerder dan ten laste van 
de begroting 1972 plaatsvinden. 

Het accres van de begrotingspost heeft zich vanaf 1967 tot 
en met 1971 gericht op het beleidsvoornemen om te komen tot 
het subsidiëren van pl.m. 20 sporthallen en pl.m. 10 sportzalen 
per jaar. Het grote „stuwmeer" van aan de subsidievoor-
waarden beantwoordende aanvragen rechtvaardigt vooralsnog 
de continuering van dat beleidsvoornemen. 

Uit de voor 1972 en 1973 beschikbare begrotingsbedragen 
werd vervolgens de subsidiëring van gemiddeld 5 overdekte 
zweminrichtingen per jaar bekostigd (subsidiemaximum 
f400 000 per object). Gezien de door middel van diverse on-
derzoeken aangetoonde grote behoefte aan laatstgenoemde ac-
commodaties, zal de verruiming van de middelen voor 1974 
tevens worden benut voor het subsidiëren van meer overdekte 
zweminrichtingen. 

Artikel 130. Subsidies ten behoeve van technisch leidingge-
vend kader. Met verwijzing naar het gestelde in de inlei-
ding op het onderdeel Sportzaken in het algemeen gedeelte 
van deze memorie zij hier vermeld dat het bedrag voor dit be-
grotingsjaar voornamelijk gericht zal worden op het verhogen 
van de organisatiegraad. 

NATUURBEHOUD EN OPENLUCHTRECREATIE 
Artikel 133. Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 

de aankoop van natuurreservaten en van investeringen daarin, 
waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden ge-
bracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen, verkoop 
of anderszins, alsmede de kosten van ontsluiting van de na-
tuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk. In verband met de noodzaak om het 
tempo van veiligstelling van nog resterende natuurterreinen 
enigszins te versnellen is voor 1974 dit artikel tot f 9 000 000 
verhoogd. 

Opgenomen is een binnenslijnse post voor het aangaan van 
verplichtingen ten aanzien van komende jaren ad f 5 000 000. 
Deze verplichtingen betreffen in het bijzonder de veiligstelling 
van natuurterreinen in ruilverkavelingen waarvan de afwikke-
ling eerst over een aantal jaren zal plaatsvinden. 

Artikel 137. Uitkeringen en schadevergoedingen in het be-
lang van de natuurbescherming. Aan dit artikel is een nieuw 
onderdeel, t.w. 3. Overige uitkeringen, f 250 000 toegevoegd. 

Dit onderdeel heeft betrekking op uitkeringen aan derden 
als tegemoetkoming in de kosten gemaakt in verband met het 
voorkomen of het herstellen van landschappelijke schaden, 
welke niet op grond van de onderdelen 1 en 2 kunnen ge-
schieden. 

Artikel 138. Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 
de natuurbescherming. Bij dit artikel is een nieuw onderdeel 
ingevoegd, t.w. 2. Bijdragen aan particulieren voor de in-
standhouding van natuurterreinen: memorie. 
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Dit onderdeel opent de mogelijkheid tot het verlenen van 

bijdragen aan hen, die natuurterreinen, geen reservaten zijnde, 
als zodanig in stand houden, wanneer deze terreinen uit na-
tuurwetenschappelijk oogpunt of uit het oogpunt van land-
schapsschoon van grote betekenis zijn. 

Artikel 138A. Kosten van voorbereiding en onderzoek in 
verband met de nationale parken. De voorbereiding en het 
onderzoek met betrekking tot de stichting van nationale 
parken zal in het jaar 1974 kosten met zich brengen, die ge-
raamd worden op f 100 000. Deze specifieke kosten vereisen 
een eigen begrotingsartikel. 

Artikel 140 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van 
voorzieningen voor openluchtrecreatie ten algemenen nut-
te. Ten aanzien van het krediet uitgetrokken op dit artikel 
wordt opgemerkt, dat de uitvoering van het Meerjarenplan 
voor de Openluchtrecreatie hiermede voor het jaar 1974 niet is 
gewaarborgd. Overwogen wordt het uitvoeringsprogramma in 
het vervolg-meerjarenplan drastisch te beperken opdat syn-
chronisatie met de geprognoseerde begrotingskredieten wordt 
bereikt. Ten laste van dit artikel kunnen worden gebracht de 
kosten die verband houden met beheer en onderhoud van 
recreatiegebieden van het Rijk voorzover daarvaar in andere 
begrotingshoofdstukken geen gelden zijn uitgetrokken. In uit-
zonderlijke gevallen kunnen kosten van beheer en onderhoud 
van niet aan het Rijk toebehorende recreatiegebieden in de 
inrichtingskosten waarvan het ministerie van C.R.M, in over-
wegende mate heeft bijgedragen, ten laste van dit artikel wor-
den gebracht. 

Artikel 140A. Betalingen aan derden voor uitbestede 
werken met betrekking tot de openluchtrecreatie. Om de mo-
gelijkheid te scheppen dat in voorkomende gevallen bepaalde 
werkzaamheden aan adviserende particuliere instanties en on-
dernemingen worden uitbesteed, wordt dit artikel ingevoegd. 

Artikel 140B. Kosten van onderzoekingen en andere voor-
bereidende maatregelen in verband met de instelling van na-
tionale landschappen. De voorbereiding en het onderzoek 
met betrekking tot de stichting van nationale landschappen 
zal in het jaar 1974 kosten met zich brengen, die geraamd 
worden op f 100 000. Deze specifieke kosten vereisen een 
eigen begrotingsartikel. 

Artikel 140C. Voorzieningen voor de openluchtrecreatie 
ten algemenen nutte in de stedelijke sfeer. Voor wat de toe-
passing van dit artikel betreft mag in de eerste plaats worden 
verwezen naar de memorie van toelichting paragraaf „Natuur-
behoud en Openluchtrecreatie". Voor 1974 is voor de eerste 
maal een bedrag ad f 1 500 000 uitgetrokken voor voorzie-
ningen in de stedelijke sfeer. 

Artikel 142. Bijdragen aan particulieren, wier terreinen 
voor het publiek zijn toegankelijk gesteld. De tekstwijziging 
van het artikel heeft tot doel de strekking ervan te verruimen 
opdat behalve bossen ook heidevelden en andere natuurge-
bieden voor het publiek kunnen worden opengesteld. Thans 
bestaat de tendens om deze landschappelijk aantrekkelijke ge-
bieden binnen de subsidieregeling te brengen door houtopslag 
te handhaven of ze te bebossen en daarna open te stellen voor 
het publiek. 

Voorts wordt het artikel verhoogd met het oog op een be-
tere aanpassing van het subsidie aan de meerkosten die uit de 
openstelling voortvloeien. Daarbij wordt in verband met de lig-
ging der terreinen en het daarmede verbonden belang voor de 
reercatiezoekenden differentiatie in de financiële bijdragen 
overwogen. 

RADIO, TELEVISIE EN PERS 
Artikel 148. Bijdrage aan de omroep. Rekening is ge-

houden met de verhoging per 1 juli 1973 van de tarieven van 
de omroepbijdrage. Voorts is in deze begrotingspost het ten 
laste van de algemene middelen komende, voor de financiering 
van de Wereldomroep naar raming benodigde bedrag ad f 31 
min. opgenomen. 

AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELING 

ALGEMEEN 

Artikel 157. Garantie van rente en aflossing van leningen 
ten behoeve van de bouw van accommodaties voor gehandicap-
ten. Zowel bij de dagverblijven als bij de gezinsvervangende 
tehuizen voor gehandicapten bleek de bestaande gang van za-
ken met betrekking tot de totstandkoming van deze accom-
modaties aanleiding te geven tot moeilijkheden, gelet op te 
stellen eisen van doelmatige spreiding en efficiënte toerusting 
voor het beoogde doel. Een belangrijke oorzaak hiervan was 
dat op verschillende overheidsniveaus de mogelijkheid bestond 
tot het verkrijgen van garanties voor bouw en inrichting van 
deze voorzieningen. 

Daar kwam nog bij, dat, mede door het brengen onder de 
werkingssfeer van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) van deze voorzieningen, een verantwoorde uitvoe-
ring van de door de provinciale besturen op te stellen planning 
slechts mogelijk is bij een overzienbaar en beheersbaar systeem 
van garantieverlening. 

Om al deze redenen is, na interdepartementaal overleg, be-
sloten om met ingang van 1973, de mogelijkheid tot het ver-
lenen van garantie uitsluitend voor te behouden aan het rijk. 
(Vide mijn circulaire FBSR, nr. 22 696, d.d. 24 januari 1973). 

SAMENLEVINGSOPBOUW 

Artikel 162. Subsidies ten behoeve van deeltaken van sa-
menwerkingsorganen. Voor bijdragen vanuit levens- en we-
reldbeschouwelijke actiekaders aan de doeleinden van de sa-
menlevingsopbouw is in dit artikel een bedrag van f 2 575 300 
geraamd. 

Tevens is op dit artikel een bedrag van f 1 535 500 geraamd 
ten behoeve van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

Artikel 163. Subsidies en rijksbijdragen ten behoeve van 
organen voor overleg en advies. In dit artikel zijn hegrepen 
de rijksbijdragen en subsidies voor de plaatselijke en provin-
ciale organen voor overleg en advies en voor de instellingen 
voor regionaal opbouwwerk. 

Bij de raming is met name voor de plaatselijke organen re-
kening gehouden met een bescheiden versterking van het per-
soneelsbestand van enkele jongereninstellingen. 

Artikel 164. Subsidies en overige uitgaven voor diverse 
vormen van samenlevingsopbouw. In dit artikel zijn begre-
pen uitgaven ten behoeve van het buurtwerk, de wijkopbouw, 
de voorlichting door raadslieden en de groepsvoorlichting 
woon- en leefmilieu. 

Voor wat betreft buurtwerk en wijkopbouw is rekening ge-
houden met het inhalen van enige achterstand op dit terrein en 
met het honoreren van een aantal nieuwe initiatieven. De ra-
mingen voor voorlichting door raadslieden en groepsvoor-
lichting woon- en leefmilieu hebben beide ruimte voor een 
aantal nieuwe initiatieven. 

Artikel 166. Ontwikkelingsprojecten en experimenten op 
het gebied van de samenlevingsopbouw. De stijging van het 
op dit artikel geraamde bedrag wordt veroorzaakt door de 
overbrenging van het voor ontwikkelingsprojecten benodigde 
bedrag uit artikel 172. 

Artikel 167. Subsidies en overige uitgaven ten behoeve 
van allochtone groepen. De verhoging van de raming op dit 
artikel is bestemd voor uitbreiding en verbetering van het wel-
zijnswerk ten behoeve van buitenlandse werknemers, vluchte-
lingen, rijksgenoten en Molukkers. Daarbij is ook rekening 
gehouden met de tot standkoming van een Moluks inspraak-
orgaan en van het Nederlandse Centrum voor Buitenlanders. 
In de gelden welke zijn uitgetrokken ten behoeve van de 
opvang en begeleiding in Nederland van Surinamers en Neder-
landse Antillianen, is een bedrag ad. f 2,5 min. begrepen, dat 
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moet worden aangemerkt als behorende binnen het kader van 
de ontwikkelingssamenwerking met de koninkrijksdelen over 
zee. 

Artikel 168. Subsidies en voorschotten ten behoeve van 
accommodaties voor meervoudig gebruik. De verhoging van 
het artikel maakt het mogelijk in meer multifunctionele wijk-
centra te subsidiëren dan in 1973 het geval kon zijn. Slechts 
in uitzonderingsgevallen zal een enkel dorpshuis in de subsi-
diëring kunnen worden betrokken. 

Artikel 169. Afkoop van nog door de gemeenten te be-
talen schuldrestanten op vóór 31 december 1970 gebouwde ac-
commodaties voor meervoudig gebruik. De afhandeling van 
deze aangelegenheid zal zodra mogelijk plaatsvinden. De mo-
gelijkheden tot afkoop zijn in onderzoek. 

Artikel 171. Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven 
ten behoeve van woonwagencentra en woonwagenwerk. In de 
raming is rekening gehouden met de noodzaak een aantal ver-
ouderde woonwagencentra aan te passen aan de wettelijke 
voorschriften en aan gewijzigde opvattingen met betrekking tot 
het voorzieningenpatroon; ook met de behoefte aan kleine 
centra wordt rekening gehouden. 

Artikel 172. Subsidies, voorsch/tten en overige uitgaven 
ten behoeve van het opbouwwerk in bijzondere situaties. In 
dit artikel zijn begrepen de uitgaven ten behoeve van oude 
woonwijken en het gezins- en wijkwerk. In het komende jaar 
zal bijzondere aandacht worden geschonken aan het werk in de 
15 grootste steden. 

Voor de oude woonwijken (stadsvernieuwing) is voor 1974 
een stijging van de uitgaven met rond f 3 min. begroot. 

De voor ontwikkelingsprojecten begrote gelden zijn onder-
gebracht bij artikel 166. 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Artikel 176. Subsidies ten behoeve van het algemeen 
maatschappelijk werk en de organen van samenwerking. In 
deze begrotingspost bestaat nog een kleine ruimte die aange-
wend zal worden voor het in beperkte mate opheffen van de 
personeelsstop en voor de bedrijfsvoering van de maatschap-
pelijke dienstverlening, waarvoor een subsidieregeling in voor-
bereiding is. Ook de kosten voor de individuele hulpverlening 
aan allochtone groepen zijn in de raming begrepen. 

Artikel 177. Uitgaven verband houdende met de gezins-
verzorging en de gezinshulp. Door de beperkende regerings-
maatregelen is er een achterstand ontstaan op het schema van 
de Nota Bejaardenbeleid 1970. Deze achterstand, die zich ge-
manifesteerd heeft in een temporisering van de uitbreiding van 
het aantal gezinshelpsters bij bejaarden, zal in de komende 
jaren worden ingehaald. 

Artikel 178. Subsidies ten behoeve van de bureaus voor le-
vens- en gezinsvragen. In 1972 en 1973 is er geen noemens-
waardige reële groei - zowel wat personeelsbestand van be-
staande bureaus als het aantal bureaus betreft - geweest. 
Daarom zullen extra gelden voor 1974 in de eerste plaats ge-
bruikt moeten worden voor inhaal van de achterstand. Daar-
naast zal, ter realisering van nieuwe voorzieningen, die voor 
de optimalisering van de hulp- en dienstverlening op dit terrein 
noodzakelijk zijn, gelden worden uitgetrokken. 

Artikel 179. Kosten van de Nederlandse Gezinsraad. Deze 
post is verhoogd om de Nederlandse Gezinsraad in staat te 
stellen zijn normale adviestaak uit te blijven voeren (uitbrei-
ding secretariaat) en nieuwe taken op zich te nemen (o.a. stu-
diesecretaris sectie Gezinsvorming en Bevolkingsbeleid). 

Artikel 180. Subsidies ten behoeve van ontwikkelings-
kosten gezinsbeleid. De verhoging van deze post is bedoeld 
om het samengaan van landelijke vrouwenorganisaties te 
steunen. 

Artikel 181. Subsidies in kosten Werkgemeenschap Kin-
dercentra Nederland. Door de onstuimige ledenaanwas kan 
de Werkgemeenschap de besturen van nieuwe kindercentra 
nauwelijks begeleiden. Door de verhoging van deze post kan 
het nationale orgaan zijn administratief en wetenschappelijk 
apparaat versterken. 

Artikel 184. Subsidies in verband met de maatschappelijke 
bemoeiingen ten behoeve van bejaarden. Er is voorzien in fi-
nanciële steun aan het landelijk apparaat van de organisaties 
van bejaarden, ter versteviging mede van hun gezamenlijk ge-
organiseerde optreden. 

Het zal mogelijk zijn de strikt noodzakelijke uitbreiding 
van coördinerende activiteiten op regionaal niveau geleidelijk 
te effectueren. 

Voorts zal subsidiëring plaats kunnen vinden van een be-
perkt aantal, in nauw overleg met het ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, geselecteerde initiatieven die de 
coördinatie van de maatschappelijke en gezondheidsvoorzie-
ningen in het kader van het extra- en intramurale bejaarden-
werk beogen (projecten gesloten circuit). 

Voor de subsidiëring in de opzet van een verdere scholing in 
dienstverband van functionarissen gecoördineerd bejaarden-
werk (w.o. de dienstencentra) zijn de nodige gelden uitge-
trokken. 

Artikel 185. Kosten centrale Commissie Bejaardenoor-
den. De kosten die de in te stellen Centrale Commissie als be-
doeld in artikel 16a van de Wet op de Bejaardenoorden met 
zich mee zal brengen betreffen de honoraria van de voorzit-
ter en van de vier onafhankelijke deskundigen. 

Voorts zullen kosten voor het verrichten van bijzondere op-
drachten in het kader van subcommissies alsmede reis-, 
verblijf- en vergaderkosten uit dit artikel bestreden worden. 

Artikel 186. Subsidies in verband met maatschappelijk 
werk ten behoeve van gehandicapten. Ten behoeve van het 
maatschappelijk werk voor zwakzinnigen is een zodanig be-
drag uitgetrokken, dat deze werksoort in ieder geval kan vol-
doen aan de eisen verband houdend met de gestage uitbreiding 
van het aantal dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen 
(verplichte deelname door maatschappelijk werkers in de ar-
beid van selectie- en begeleidingsteams). Een veranderde opzet 
van de verdere scholing in dienstverband voor deze werksoort 
vergt naar schatting een extra uitgave van f 50 000. 

Voor het onderdeel lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten 
van dit artikel zijn middelen uitgetrokken voor de verbetering 
van het verouderd systeem van subsidiëring in apparaats-
kosten. Daarnaast kan worden voldaan aan enkele urgente ver-
zoeken om subsidie ten behoeve van de aanstelling van maat-
schappelijk werkers en maatschappelijk werk-adviseurs ten be-
hoeve van de revalidatie. 

Een bescheiden bedrag is verder gereserveerd voor ontwik-
kelingsprojecten op het terrein van methodiek en organisatie 
van nieuwe voorzieningen voor gehandicapten en voor de 
(aanzet van) nieuwe verdere scholingen in dienstverband. 

Artikel 187. Subsidies voor diverse vormen van maat-
schappelijke dienstverlening. Voor de maatschappelijke 
dienstverlening ten behoeve van niet-gehuwde moeders en hun 
kinderen konden de financiële omstandigheden, die hebben ge-
leid tot de fixatie van het personeelsbestand op het niveau van 
1 januari 1973 zodanig worden verbeterd, dat een verant-
woorde uitvoering van deze tak van dienstverlening als gevolg 
daarvan thans geen gevaar meer behoeft te lopen. 

In overleg met de desbetreffende landelijke organisatie zal 
worden bezien, hoe op basis van het subsidiabele bestand zo-
veel mogelijk aan actuele behoeften kan worden tegemoetge-
komen. 

Ten aanzien van het werk ten behoeve van jongeren in 
bijzondere situaties zal een verruiming van de financiële om-
standigheden slechts op bescheiden schaal mogelijk zijn. 



56 

AFDELING V. BIJSTANDSZAKEN 
Artikel 192. Vergoeding aan de gemeenten in de kosten 

van bijstand aan thuiswonenden en elders verzorgden. Het 
Rijk vergoed 90 pet. van de netto ten laste van de gemeenten 
gebleven kosten van bijstand aan thuiswonenden en elders ver-
zorgden, voor zover niet verleend krachtens de rijksgroeps-
regelingen. In de raming is rekening gehouden met de ster-
kere toeneming van de bijstand aan elders verzorgden. 

Artikel 193. Kosten van bijstand wegens verblijf in inrich-
tingen voor personen zonder gemeenten van thuisbehoren en 
kosten van de rijksgroepsregeling thuislozen. Ten laste van 
dit artikel vergoedt het Rijk aan de gemeenten de kosten van 
bijstand voor in inrichtingen verblijvende personen, die gedu-
rende drie jaar voorafgaande aan hun opname niet in enige ge-
meente hebben thuisbehoord alsmede de kosten van bijstand, 
ingevolge de Rijksgroepsregeling thuisloze personen. 

Artikel 194. Kosten van rijksgroepsregelingen oorlogs-
slachtoffers, gerepatrieerden en Molukkers. Het Rijk vergoedt 
de kosten van bijstand ingevolge deze rijksgroepsregelingen. 
Bij de raming is rekening gehouden met een verhoging van de 
uitgaven als gevolg van een verbetering van de regeling voor 
oorlogsslachtoffers, welke ca. f 2,5 min. bedraagt. De uit-
gaven voortvloeiende uit de regelingen voor gerepatrieerden en 
Molukkers geven een teruggang te zien ten gevolge van een 
afneming van het bestand. 

Artikel 195. Kosten van de tijdelijke rijksgroepsregeling 
mindervaliden. Ten laste van dit artikel geeft het Rijk een ver-
goeding aan de gemeenten van 90 pet. in de kosten van 
bijstand verstrekt ingevolge deze regeling. De kosten van 
bijstand omvatten de periodieke uitkeringen voor algemene en 
bijzondere bestaanskosten alsmede incidentele voorzieningen. 
Het aantal uitkeringsgerechtigden vertoont een stijging, welke 
in de raming is verwerkt. 

Artikel 196. Kosten van de rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers. De raming betreft de voor 90 pet. ten laste van 
het Rijk komende bijstand verstrekt aan de werkloze werkne-
mers, die geen aanspraak (meer) hebben op enige andere wet-
telijke regeling. In de raming is rekening gehouden met de 
doorwerking van de accressen, die zich in de voorafgaande 
jaren hebben voorgedaan. 

Artikel 197. Kosten van de rijksgroepsregeling zelfstandi-
gen. De vergoeding aan de gemeenten van 90 pet. in de 
kosten van bijstand ingevolge deze regeling heeft zowel betrek-
king op periodieke uitkeringen alsmede op verstrekking van 
bedrijfskapitaal, al of niet in de vorm van leningen. Gezien 
recente ontwikkelingen in deze uitgaven kan met een lagere 
raming worden volstaan. 

Artikel 198. Kosten van bijstand aan woonwagenbewoners 
en van rechtstreeks door het rijk verleende bijstand. Onder 
dit artikel valt de vergoeding aan de gemeenten wegens ver-
strekte bijstand aan woonwagenbewoners, alsmede de bijstand 
die door het Rijk wordt verleend aan Nederlanders in het bui-
tcnland. Bij de opstelling van de ramingen is rekening ge-
houden met de accressen die zich in voorafgaande jaren heb-
ben voorgedaan ten aanzien van de bijstand aan woonwagen-
bewoners en met het inmiddels geringer gebleken accres van 
bijstand aan nederlanders in het buitenland. 

Artikel 199. Subsidies en kosten in verband met onderzoek 
en voorlichting omtrent bijstandverlening. De uitgaven om-
vatten de subsidies aan instellingen op het gebied van het inza-
melingswezen, de kosten van het College Algemene 
Bijstandswet en de kosten van door derden te verrichten onder-
zoek op het gebied van bijstandverlening. 

AFDELING VI. BIJZONDERE REGELINGEN 

Artikel 202. Kosten verbonden aan de uitvoering van de 
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 7947, H 313) 
en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslacht-
offers (Stb. 7947, H 420), zoals deze zijn gewijzigd, alsmede 
voorschotten op de ingevolge deze wetten te verlenen pen-
sioenen. De te verwachten voortgaande stijging van de nieu-
we toekenningen, waarbij in vele gevallen er aanleiding zal 
zijn tot toekenning met terugwerkende kracht, heeft tot ge-
volg, dat de periodieke en incidentele uitkeringen aan verzets-
slachtoffers en zeelieden-oorlogsslachtoffers belangrijk zijn 
gestegen. Deze verwachting is mede gebaseerd op een versnel-
de keuringsprocedure, als gevolg van de in voorbereiding zijn-
de benoeming van een „intake-arts". 

Artikel 206. Kosten verbonden aan de uitvoering van de 
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Op 
grond van dit artikel worden voldaan de uitkeringen, vergoe-
dingen en tegemoetkomingen ingevolge de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945, alsmede de kosten voor 
uitvoering van deze wet. 

In de raming is rekening gehouden met een voortgaande 
stijging van het aantal toekenningen, waarvan vele met terug-
werkende kracht. Voorts is in deze raming begrepen een extra 
uitgave voor het treffen van organisatorische, personele, en fi-
nanciële voorzieningen bij instanties en organisaties die bij de 
uitvoering van de wet zijn betrokken. 

De Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, 

H. W. VAN DOORN. 


