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Hoofdstuk 1. Inleiding 

De ministeriële commissie voor de gewestvorming (MICOG) heeft, ter 
voorbereiding van zijn beslissingen, de ambtelijke werkgroep gewestvor-
ming ingesteld. Voor deelgebieden van het totale problemenveld zijn sub-
werkgroepen gevormd. Eén daarvan is de subwerkgroep financiën gewes-
ten, die zich in het eerste halfjaar van 1975 heeft bezig gehouden met het be-
spreken en formuleren van hoofdpunten op het gebied van de financiën van 
de nieuwe provincies en de financiële overgang van de bestaande op de 
nieuwe bestuurlijke organisatie. 

Het concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur, met na-
me het daarbij behorende memorandum, besteedt op de blz. 120 tot en met 
128 aandacht aan de financiën en op de blz. 138 tot en met 142 aan deover-
gang, waaronder de financiële overgang. In dit verband is vooral het tweede 
deel van blz. 128 van belang. Dit luidt als volgt: 

«Uitermate belangrijk is tenslotte de vraag, welke de financiële consequ-
enties zullen zijn, die aan de voorgestelde bestuurlijke reorganisatie zullen 
zijn verbonden. Het is op dit moment nog onmogelijk deze consequenties in 
één bedrag tot uitdrukking te brengen. Om daartoe te komen, zal door de Mi-
nisters van Binnenlandse Zaken en Financiën op korte termijn een werk-
groep worden ingesteld, waarin naast vertegenwoordigers van hun departe-
menten ook externe deskundigen zitting hebben. Deze werkgroep zal bij het 
door haar in te stellen onderzoek aandacht besteden aan de omvang van de 
extra kosten van frictieverschijnselen die zich in de overgangstijd zullen 
voordoen, alsmede aan de omvang van de bestuurskosten en kosten van 
uitvoering van taken, voor zover deze als extra-kosten moeten worden be-
schouwd. Daarnaast zal de werkgroep proberen een inzicht te geven in de 
besparingen die de voorgestelde bestuurlijke reorganisatie zal opleveren. 

Uiteraard zullen de bedragen, die met de bestuurshervorming zijn ge-
moeid, te zijner tijd in de meerjarenraming dienen te worden opgenomen. 
Het tempo van de invoering van de nieuwe bestuurlijke organisatie zal mede 
in het licht van de financiële consequenties dienen te worden bezien». 

De werkgroep, waarvan in de aangehaalde passage sprake is, is gevormd 
door de subwerkgroep financiën gewesten uit te breiden. In bijlage 1 is ver-
meld wie aan de werkzaamheden hebben deelgenomen. 

Een voorafgaande bespreking van de toen nog niet voltallige subwerk-
groep vond plaats op 19 november 1975. Daarna zijn in de periode van 28 
november 1975 tot en met 27 april 1976 vijftien vergaderingen gehouden, 
wat neerkomt op gemiddeld drie vergaderingen per maand. 

Het was aanstonds duidelijk dat voor de kwantificering van de extra kos-
ten en de baten een belangrijk gegeven zou zijn het bedrag dat gemoeid is 
met de taken en bevoegdheden welke van de gemeenten naar de nieuwe 
provincies overgaan. Eveneens was duidelijk dat de subwerkgroep dit gege-
ven niet op korte termijn zelf zou kunnen leveren. Daartoe is het Centraal Bu-
reau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederland-
se Gemeenten benaderd, dat in staat en bereid bleek een onderzoek in te 
stellen. De eerste taak van de subwerkgroep bestond uit het formuleren van 
de onderzoekopdracht. Deze is opgenomen in bijlage 2. Het rapport van ge-
noemd bureau is verschenen op 7 april 1976 en opgenomen als bijlage 3. De 
subwerkgroep heeft zich vervolgens gewijd aan het ontleden van de kosten 
en baten, die verband houden met de bestuurlijke reorganisatie, alsmede 
met het bepalen van de omvang daarvan. Daarbij kon in voorkomende ge-
vallen een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de heren Van 
der Horst en Terlouw van genoemd bureau, waarvan de subwerkgroep met 
erkentelijkheid gewaagt. 

Dit rapport heeft als geheel de instemming van allen, die daaraan hebben 
meegewerkt. Op enkele onderdelen hebben wisselende personen bedenkin-
gen, doch niet van zodanige aard dat zij die afzonderlijk vermeld wensen te 
zien. 
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Een woord van dank richt de subwerkgroep tot al degenen, die in meestal 
zeer korte tijd, ten behoeve van de subwerkgroep gegevens hebben verza-
meld, agenda's, verslagen en massa's andere vergaderstukken hebben ge-
tikt, gecopieerd en verzonden. 

Hoofdstuk 2. Het centrale model 

2.1. Algemene opmerkingen, uitgangspunten en veronderstellingen 

De subwerkgroep maakt met betrekking tot haar werkzaamheden de vol-
gende algemene opmerkingen, mede omvattend de gehanteerde uitgangs-
punten en veronderstellingen. 

1. Tenzij anders is vermeld is in dit hoofdstuk uitgegaan van het concept-
ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur en het daarbij behoren-
de memorandum. 

2. Met de latere beslissing om het aantal nieuwe provincies terug te bren-
gen van 26 tot 24 is rekening gehouden. Daarvoor is uitgegaan van «Deinde-
ling van het land in provincies nieuwe stijl» van februari 1976. 

3. Er is van uitgegaan dat de bestuurlijke reorganisatie mede omvat een 
grootscheepse herindeling van de gemeenten. Als werkhypothese is aange-
nomen dat het aantal wordt teruggebracht tot 400 door opheffing van de ge-
meenten met minder dan 10 000 inwoners en de vorming van nieuwe ge-
meenten met 10 000 a 20 000 inwoners. In werkelijkheid zullen in bepaalde 
gevallen kleinere gemeenten kunnen blijven bestaan en ook gemeenten met 
meer dan 20 000 inwoners worden gevormd of kleine gemeenten aan grote-
re kunnen worden toegevoegd. Omdat op dit moment geen beter bruikbare 
veronderstellingen ten aanzien van de herindeling beschikbaar zijn is de 
subwerkgroep teruggevallen op de vermelde werkhypothese. Die leidt er 
wel toe dat de netto-kosten van de herindeling vermoedelijk zijn onderschat. 

4. Er is onderscheid gemaakt tussen eenmalige, tijdelijke en blijvende 
kosten en baten. Om deze te kunnen optellen en aftrekken was een plaatsbe-
paling in de tijd nodig, met andere woorden een herleiding van de kosten en 
baten tot jaarbedragen voor een reeks opeenvolgende jaren. Daartoe zijn de 
volgende veronderstellingen gehanteerd: 

- met ingang van het jaar x worden de nieuwe provincies ingesteld, 
- in de drie daaraan voorafgaande jaren fungeren voor de te splitsen ou-

de provincies bestuurscommissies en pré-provincies, 
- de eerste drie jaar na de instelling van de nieuwe provincies zijn deze 

bezig orde op zaken te stellen, 
- vervolgens nemen zij in vijf jaar de daartoe aangewezen taken en be-

voegdheden van de gemeenten over, 
- de gemeentelijke herindeling strekt zich uit over de jaren x-3 tot en met 

x+9. 
5. Eenvoudigheidshalve is verondersteld dat alle wijzigingen en andere 

gebeurtenissen, zowel met betrekking tot de bestuurlijke organisatie als ver-
huizingen en dergelijke, per 1 januari plaatsvinden. 

6. Als een bepaalde wijziging moest worden uitgesmeerd over een reeks 
van jaren - bijvoorbeeld bij de gemeentelijke herindeling - is uitgegaan van 
een gelijkmatige verdeling van homogene eenheden. 

7. Alle berekeningen zijn uitgevoerd op basis van gegevens over 1975 of 
van gegevens die tot 1975 zijn herleid. Tenzij anders is vermeld is uitgegaan 
van de bestaande beloningen. Met voorzienbare of reeds verwezenlijkte ont-
wikkelingen na genoemd jaar is geen rekening gehouden. De bedragen lui-
den eveneens in guldens van 1975. 

8. Er is gebruik gemaakt van reeds beschikbaar materiaal en van materi-
aal dat voor het onderhavige rapport is verzameld, afkomstig van departe-
menten, provincies, de Raad voor de gemeentefinanciën en het Verificatie-
bureau. 

9. Diverse veronderstellingen konden niet worden gegrond op beschik-
baar of te verzamelen materiaal en zijn derhalve tot stand gekomen op basis 
van subjektief inzicht van de subwerkgroep. 
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10. Sommige kosten en baten lieten zich redelijk nauwkeurig bepalen, an-
dere slechts globaal of zelfs in het geheel niet. Naar vermogen heeft de sub-
werkgroep getracht tot bedragen te komen, in enkele gevallen ook door rnid-
del van intervalschattingen. 

11. De kosten en baten zijn te onderscheiden in die, welke onlosmakelijk 
verbonden zijn aan de reorganisatie van het binnenlands bestuur en die, 
welke daarmee wel in verband gebracht zijn maar ook los daarvan gezien 
zouden kunnen worden. Er bestaat een min of meer vloeiende overgang tus-
sen beide soorten, zodat aan subjectieve oordelen niet altijd ontkomen kon 
worden. 

12. De kosten en baten zijn gegroepeerd naar de bestuurslaag, waarvan 
zij de omvang van de geldstroom het wezenlijkst beïnvloeden. Zij zijn geco-
deerd naar duur, te weten eenmalig tijdelijk en blijvend. 

Eveneens is aangegeven of de kosten en baten verband houden met de 
vorming van de nieuwe provincies, de overdracht van gemeentelijke taken 
en bevoegdheden of de gemeentelijke herindeling. Voorts is het onder 11 
bedoelde onderscheid vermeld. 

13. Waar nodig is gelet op het ambtelijk concept d.d. januari 1976 van de 
Overgangswet reorganisatie binnenlands bestuur (Overgangswet). 

14. Door de snelheid, waarmee gewerkt moest worden, kon als regel 
geen overleg gepleegd worden met departementen, provincies en dergelijke 
die niet in de subwerkgroep vertegenwoordigd zijn. 

15. Tenzij anders is aangegeven zijn de veronderstellingen en uitgangs-
punten voor rekening van de subwerkgroep. 

16. De afronding op f 0,1 min. in de bijlagen geeft niet de nauwkeurig-
heidsgraad aan doch vloeit voort uit de verdeling van afgeronde bedragen 
over een reeks van jaren of uit de gevolgde berekeningswijze. 

17. Er zij op gewezen dat minimum- en maximumramingen zowel bij ver-
wachte baten als verwachte extra kosten voorkomen. Door de minima en 
maxima van baten en lasten op te tellen verdwijnt het interval geheel of ge-
deeltelijk in de totaaltellingen. De intervallen van de totalen zijn daarom in 
werkelijkheid groter dan is aangegeven. 

2.2. Opmerkingen, uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van 
onderdelen 

In de bijlagen 4 en 5 zijn in tabelvorm de schattingen van de kosten en de 
mogelijke besparingen per bestuurslaag weergegeven. De nummers in deze 
paragraaf verwijzen naar de regels van die bijlagen. 

1. Bestuurscommissies 
De Overgangswet voorziet in art. 1.3 in de instelling van drie bestuursconv 

missies voor de zeven oude provincies die in twee of meer nieuwe worden 
verdeeld. 

Elke bestuurscommissie bestaat uit een gesalarieerde voorzitter en ten 
hoogste 20 leden die presentiegeld en een reis- en verblijfkostenvergoeding 
genieten. Er is uitgegaan van het maximale aantal leden. 

Elke bestuurscommissie beschikt overeen ambtelijk apparaat van 15 be-
trekkelijk hoog gekwalificeerde personen. 

De bestuurscommissies functioneren elk drie jaar, voorafgaande aan de 
instelling van de nieuwe provincies. 

Het geraamde bedrag omvat tevens bureau- en huisvestingskosten, met 
inbegrip van huur van kantoor- en vergaderruimte. 

2. Pré-provincies 
Zie hoofdstuk II Overgangswet. 
Er is uitgegaan van 19 pré-provincies (24- 4 ongewijzigd - Flevoland). 
Elke pré-provincie heeft een gesalarieerde voorzitter, een algemeen be-

stuur dat evenveel leden telt als de provinciale staten en een dagelijks be-
stuur van 4 leden, naast de voorzitter. 

De leden van de dagelijkse besturen ontvangen een vergoeding. 
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De leden van de algemene besturen ontvangen reis- en verblijfkostenver-
goeding, presentiegeld en een bijdrage voor f ractiewerk. 

Elke pré-provincie beschikt over een ambtelijk apparaat van gemiddeld 25 
personen. 

Er is aangenomen dat de helft van het ambtelijk apparaat door de desbe-
treffende oude provincies ter beschikking wordt gesteld zonder verrekening 
van de kosten. Het moet uitgesloten geacht worden om op korte termijn vol-
doende geheel nieuwe krachten aan te trekken. Bovendien is inbreng van 
specifieke kennis van de oude provincies onontbeerlijk. 

De pré-provincies functioneren drie jaar voorafgaand aan de instelling van 
de nieuwe provincies. 

Het geraamde bedrag omvat tevens bureau- en huisvestingskosten, met 
inbegrip van kantoor- en vergaderruimte (gebaseerd op 25 ambtenaren, al-
leen voor hun salarissen is de helft opgenomen). 

3. Commissie van advies 
In de Overgangswet, artikel 3.3.9, is een commissie van advies voorzien 

ter zake van beroepen, door ambtenaren ingesteld tegen hun verplaatsing 
e.d. 

Er is van uitgegaan dat het ambtelijk apparaat van de commissie naar be-
hoefte van Binnenlandse Zaken kan worden geleend zonder dat extra kosten 
ontstaan. 

Voor presentiegelden, reis- en verblijfkosten e.d. is een stelpost opgeno-
men van f 1 min. 

4. Staatssecretaris en personeel Binnenlandse Zaken 
Op blz. 4 van de toelichting op de Overgangswet is vermeld dat voor het 

begeleiden van de gehele bestuurlijke reorganisatie gedacht wordt aan een 
extra staatssecretaris en extra ambtelijk personeel. 

Een staatssecretaris plus ongeveer 8 ambtenaren vergen aan salaris-, bu-
reau-en huisvestingskosten rond f 1 min. per jaar. 

Aangenomen is dat de extra staatssecretaris en het extra personeel 
slechts tijdelijk nodig zijn tot na de voltooiing van de reorganisatie en dat het 
niet nodig is rekening te houden met aflopende kosten daarna. 

5. Commissarissen der Koningin 
Bij 24 provincies zijn 13 commissarissen meer nodig dan thans. De salaris-

sen, sociale lasten, representatiekosten en materiële uitgaven (huisvesting, 
reiskosten) komen voor rekening van het Rijk. 

6. Aanpassing gedeconcentreerde rijksdiensten aan nieuwe gebiedsinde-
ling 

Bijlage 14 van deel 2 van het eindrapport van het Instituut voor Bestuurs-
wetenschappen «Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie» bevat een 
overzicht van de gedeconcentreerde rijksdiensten. Afgezien van overheve-
ling van taken van het Rijk naar de provincies leidt de raadpleging van het 
hierboven vermelde rapport tot het vermoeden dat er slechts weinig zullen 
worden aangepast aan de nieuwe provinciale indeling. Voor de thans ook 
provinciaal werkende diensten ligt dat vaak wel, soms niet voor de hand. 

Vergroting van het aantal gedeconcentreerde diensten door aanpassing 
aan de nieuwe gebiedsindeling zal enerzijds kunnen leiden tot meer over-
headkosten, anderzijds tot vermindering van de hoeveelheid werkzaanv 
heden. 

Daar niet bekend is op welke wijze de gedeconcentreerde diensten zullen 
worden aangepast aan de bestuurlijke reorganisatie ziet de subwerkgroep 
geen mogelijkheid om op korte termijn vast te stellen in welke richting de 
kosten van de gedeconcentreerde rijksdiensten zich bij aanpassing aan de 
nieuwe gebiedsindeling zullen ontwikkelen. Om die reden is een p.m.-post 
opgenomen. 
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7. Besparing op rijksambtenaren bij herindeling gemeenten 
Er is van uitgegaan dat men door vermindering van het aantal gemeenten 

bij onderdelen van bepaalde departementen met minder personeel kan vol-
staan. 

Besparingen doen zich slechts voor als de departementale bemoeienis in 
hoge mate afhankelijk is van het aantal gemeenten. Besparingen zijn niette 
verwachten als de omvang van gemeentelijke activiteiten bepalend is voor 
het aantal rijksambtenaren. Voorbeelden van besparingsmogelijkheden zijn: 

- goedkeuring van gemeentelijke belastingverordeningen 
- statistische verwerking van gemeentebegrotingen en -rekeningen. 
Voorbeelden waar geen besparingen zijn te verwachten zijn de berekening 

en controle van onderwijsvergoedingen. Deze geschieden per school en niet 
per gemeente. 

Er is voorbijgegaan aan de vraag of de vermindering tot uiting komt door 
het vervallen van vacatures, waardoor geen wezenlijke besparing optreedt. 

De subwerkgroep veronderstelt dat ten hoogste de volgende aantallen 
ambtenaren kunnen worden bespaard: 

Binnenlandse Zaken 
Financiën 
Onderwijs en Wetenschappen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Sociale Zaken 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Economische Zaken (CBS) 
Verkeer en Waterstaat 
Landbouw en Visserij 
Justitie 
Algemene Zaken 
Defensie 
Buitenlandse Zaken 

Omdat de besparing gelijke tred houdt met de herindeling is veronder-
steld dat de besparing verwezenlijkt kan worden door natuurlijk verloop. 

Met inbegrip van bureau- en huisvestingskosten bedraagt de besparing na 
volledige verwezenlijking f 20 min. 

8. Wachtgelden 
Op blz. 140/141 van het memorandum is gesteld dat, indien de nieuwe 

provincie personeel, dat is overgenomen van de oude provincie of de ge-
meente, op wachtgeld stelt, het Rijk daarvan de helft voor zijn rekening 
neemt. Aangenomen is dat dit ook van toepassing is voor personeel van 
gemeenschappelijke regelingen waarvan de taak naar de nieuwe provincies 
overgaat. 

Er is van uitgegaan dat de wachtgeldregeling, welke bij grenswijzigingen 
toepassing vindt, ook hier zal worden toegepast (Koninklijk besluit van 23 
november 1972, Stb. 671). Het aantal wachtgelders neemt af door herplaat-
sing, pensionering en overlijden. Er is aangenomen dat het aantal personen, 
dat voor wachtgeld in aanmerking komt, jaarlijks met 15% vermindert. 

De raming van het aantal personen dat op wachtgeld gesteld zal worden is 
uiterst moeilijk. Steunend op zeer beperkte gegevens, aangevuld met eigen 
verwachtingen, is de subwerkgroep tot minimum- en maximumramingen 
gekomen. De wachtgelden zijn vooral te verwachten onder het personeel 
met hoge rang en leeftijd omdat de plaatsingsmogelijkheden dan afnemen. 

8a. Wachtgelden personeel oude provincies 
In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn geen 

wachtgelden te verwachten. 
Voor de griffie, de PPD en de Waterstaat is uitgegaan van minimaal 5% en 

maximaal 15% wachtgelders in het eerste jaar, voor kantonniers, brug-en 

Aantal 
24 
8 

67 
33 
15 
58 
14 

221 

440 
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veerpersoneel echter van 0-5%. In aantallen gaat het dan om rond 250 a 800 
personen, die op wachtgeld gesteld zullen worden. 

8b. Wachtgelden personeel gemeenschappelijke regelingen 
Verondersteld is dat de taken van gemeenschappelijke regelingen met in 

totaal ruim 2700 personeelsleden zullen overgaan naar de nieuwe provin-
cies. 

Het aantal personen dat op wachtgeld zal worden gesteld is geschat op 
minimaal 5% en maximaal 15%. Het gaat derhalve om rond 150 a 400 perso-
nen. 

8c. Wachtgelden personeel gemeenten 
De subwerkgroep verwacht dat ruim 45 000 personen in dienst van de ge-

meenten werkzaam zijn ten behoeve van taken, die zullen overgaan naar de 
provincies. 

Daarnaast zijn rond 23 000 vrijwilligers betrokken bij het werk van de 
gemeentelijke brandweer. Deze zijn bij de raming van de wachtgelden bui-
ten beschouwing gelaten. 

Voor de meeste categorieën van het overgaande personeel is aangeno-
men dat het percentage wachtgelders ten hoogste 5 is. 

Voor enkele categorieën is uitgegaan van een minimum van 5% en een 
maximum van 15%. 

Uitgaande van de vorenstaande rekenregel gaat het in totaal om 200 tot 
2700 personen die op wachtgeld gesteld zullen worden. 

9. Decentralisatie van rijkstaken 
Ten tijde van haar onderzoek beschikte de subwerkgroep niet over gege-

vens waaruit voldoende duidelijk bleek welke rijkstaken, afgezien van de 
rijkspolitie, gedecentraliseerd zullen worden. Zonder dit basisgegeven is 
het niet mogelijk na te gaan of decentralisatie leidt tot financieel voor-of na-
deel, nog minder hoe groot dat is. De subwerkgroep kon daarom niet verder 
komen dan een p.m.-post. 

10. Verbetering middelentoedeling door afschaffing gezamenlijke 
subsidiëring 

Het memorandum vermeldt het streven naar terugdringing van koppel-
subsidies (blz. 120) waarmee wordt bedoeld de subsidiëring van een bepaal-
de activiteit door meer dan één (overheids-)lichaam. 

In het algemeen verwacht de subwerkgroep dat dat zal leiden tot een bete-
re afweging van de voordelen en kosten van die activiteiten, resulterend in 
financiële besparingen. Omdat de subwerkgroep geen inzicht heeft in de 
concrete gevallen waarin gezamenlijke subsidiëring zal worden afgeschaft is 
het niet mogelijk de te verwachten baten in een bedrag uit te drukken. 

11. Bijdragen aan pré-gewesten 
De uitkeringen van het Rijk aan de pré-gewesten, daaronder begrepen het 

Openbaar Lichaam Rijnmond en de Agglomeratie Eindhoven, kunnen ver-
vallen bij de instelling van de nieuwe provincies. 

Voor de nieuwe provincies zijn extra uitgaven voorzien wegens aan te 
trekken extra personeel. Dat kan mede bestaan uit het personeel van de pré-
gewesten. 

12. Exfra kosten specifieke uitkeringen 
In enkele gevallen doet het Rijk specifieke uitkeringen aan instellingen die 

provinciaal georganiseerd zijn. 
In sommige gevallen is te verwachten dat die instellingen de nieuwe pro-

vinciale indeling geheel of gedeeltelijk zullen volgen. Dat leidt tot extra kos-
ten omdat leiding, administratie en huisvesting naar verhouding hogere be-
dragen zullen vergen. 
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De subwerkgroep heeft bij voorbeeld bijvoorbeeld het gebied van CRM 
gesignaleerd: 

- provinciale bibliotheekcentrales, 
- provinciale culturele raden, 
- provinciale organen voor overleg en advies, 
- provinciale plancommissies. 
In beperkte mate zijn ook bij het departement van Volksgezondheid en Mi-

lieuhygiëne overeenkomstige verschijnselen te verwachten. 

13. Extra communicatie 
De instelling van de nieuwe provincies en de overdracht van taken van de 

gemeenten maakt extra communicatie noodzakelijk, bij voorbeeld in de 
vorm van vergaderkosten, telefoonkosten, reiskosten e.d. 

Voor alle provincies tezamen is hiervoor een stelpost van f 1 min. opgeno-
men, eenvoudigheidshalve in het jaar voorafgaand aan de instelling van de 
nieuwe provincies. 

14. Verhuiskosten kantoorinboedels 
Er is uitgegaan van middelgrote verhuizingen, die veelal niet binnen één 

gemeente plaatsvinden. 

14a. Verhuiskosten kantoorinboedels van de oude provincies 
Dit onderdeel heeft alleen betrekking op de 7 te splitsen provincies. 
Voor zover de arbeid plaatsgebonden is - bruggen, veren, kantonniers -

vindt geen verhuizing plaats. 
Van de overige arbeidsplaatsen van de 7 oude provincies zal, naar rato 

van het inwonertal, rond zh deel naar een andere plaats moeten verhuizen. 

14b. Verhuiskosten kantoorinboedels van de gemeenschappelijke regelin-
gen 

Aangenomen is dat alle arbeidsplaatsen van de gemeenschappelijke rege-
lingen, waarvan de taken overgaan naar de nieuwe provincies, moeten ver-
huizen, hetzij binnen de gemeente, hetzij daar buiten. 

14c. Verhuiskosten kantoorinboedels gemeenten 
Aangenomen is dat de arbeidsplaatsen - voor zover niet plaatsgebonden 

- van overgaande taken moeten verhuizen. 
Hiervoor is een stelpost van f 5 min. opgenomen. 

15. Verhuiskosten personeel 
Verhuizing van arbeidsplaatsen van personeel van provincies, gemeen-

schappelijke regelingen en gemeenten zal leiden tot verhuizing van perso-
neel. 

Er is uitgegaan van de rijksregeling (12% jaarsalaris, met een minimum 
van f 3400, plus f 100 per kind, voorts transportkosten inboedel). 

Er is geen rekening gehouden met eventuele pensionkostenvergoeding, 
opknapkosten woning e.d., evenmin met een toelage zoals bij de spreiding 
van rijksdiensten bestaat. 

15a. Verhuiskosten personeel provincie 
Deze kosten komen alleen voor in de zeven te splitsen provincies en 

slechts voor zover arbeidsplaatsen naar nieuwe provinciehoofdsteden wor-
den overgebracht. Buiten beschouwing blijven plaatsgebonden arbeids-
plaatsen (bruggen, veren, kantonniers). 

Aangenomen is dat voor de helft van de te verplaatsen arbeidsplaatsen 
een verhuiskostenvergoeding nodig is. 

De andere helft leidt tot blijvende reiskosten woning-werk (zie punt 24). 
Voor het nieuw aan te trekken personeel is van dezelfde veronderstellin-

gen uitgegaan. 
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15b. Verhuiskosten personeel gemeenschappelijke regelingen 
Aangenomen is dat van de te verplaatsen arbeidsplaatsen slechts een 

klein deel leidt tot verhuizing van personeel. 
Verhuiskostenvergoeding is aangenomen voor rond 400 personen. 

15c. Verhuiskosten personeel gemeenten 
Aangenomen is dat ruim 10 000 overgaande arbeidsplaatsen niet plaats-

gebondenzijn. 
Verder is aangenomen dat de verplaatsing van deze arbeidsplaatsen voor 

50% leidt tot verhuiskostenvergoeding en voor 50% tot blijvende reiskosten. 

16. Tijdelijke overcapaciteit gebouwen 
Door de verhuizing van kantoren en dergelijke komt ruimte vrij die of ver-

huurdzal worden, of verkocht of opnieuw gebruikt zal worden door interne 
wijzigingen. Zolang geen nieuwe bestemming is gevonden heeft men te ma-
ken met lasten van rente, afschrijving en onderhoud. 

16a. Tijdelijke overcapaciteit gebouwen van de oude provincies 
Aangenomen is dat de ruimte die vrijkomt door verhuizing van arbeids-

plaatsen in het eerste jaar nog voor 50% onbenut is. 
Dit percentage loopt af volgens de reeks 50-40-30-20-10-0. 

16b. Tijdelijke overcapaciteit gebouwen van de gemeenschappelijke rege-
lingen 

Er is van dezelfde veronderstellingen uitgegaan als ten aanzien van de 
provincies. 

17. Pré-provincies 
Zie 2. 
De helft van het ambtelijk apparaat wordt - naar de subwerkgroep aan-

neemt - door de bestaande te splitsen provincies geleverd zonder financiële 
vergoeding. 

18. Provinciale en gedeputeerde staten 
Er is uitgegaan van het concept-ontwerp wet reorganisatie binnenlands 

bestuur voor wat betreft de aantallen statenleden en gedeputeerden. In 
nieuwe provincies met meer dan 1 min. inwoners zijn 8 gedeputeerden ver-
ondersteld, in nieuwe provincies met 0,5-1 min. inwoners 7, in de overige 6. 

De extra-kosten hebben betrekking op: 
- jaarwedden gedeputeerde staten, 
- presentiegelden provinciale staten, 
- reis- en verblijfkosten van gedeputeerde en provinciale staten, 
- vergoeding voorfractiewerkzaamheden. 
Verondersteld is dat het aantal vergaderingen van de commissies en de 

provinciale staten met 50% toeneemt. 
De vergader en huisvestingskosten zijn begrepen in die van de provinci-

ale griffies. 

19. Provinciale Griffie 
Uitgaande van de huidige aantallen griffieambtenaren per 1000 inwoners 

is berekend hoeveel extra personeel nodig is bij de vorming van nieuwe pro-
vincies. De voorgenomen schaalverkleining van de provincies leidt tot een 
toeneming van het aantal ambtenaren en daardoor tot hogere kosten. 

Voor zover het gaat om nieuwe provinciehoofdsteden is rekening gehou-
den met huisvestingskosten voor alle ambtenaren. 

Voor het extra personeel is gerekend met salarissen, sociale lasten, bu-
reaukosten, vergaderkosten etc. 

20. Provinciale Planologische Dienst 
Hierbij zijn overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd als bij de provin-

ciale griffies. 
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21. Provinciale Waterstaat 
De subwerkgroep is van mening dat een benadering van de personeelsbe-

zetting in de nieuwe provincies niet mogelijk is door uit te gaan van het aan-
tal ambtenaren per 1000 inwoners in de oude provincies. Nagenoeg alle 
werkzaamheden op het uitvoerende en veel op het voorbereidende vlak 
houden meer verband met hoeveelheid land- en waterwegen en dergelijke 
dan met inwonertallen. Bij vergroting van het aantal provincies verwacht de 
subwerkgroep wel een toeneming van het aantal personeelsleden in de lei-
dinggevende sector en de sector hulppersoneel (bode, typiste, portier e.d.). 
Zij schat de toeneming op 400 personen. 

Voor de arbeidsplaatsen in de nieuwe hoofdsteden is met huisvestings-
kosten rekening gehouden, voor het extra personeel ook met salarissen, so-
ciale lasten en bureaukosten en dergelijke. 

22. Waterkringen 
De subwerkgroep heeft kennis genomen van een ambtelijk voorontwerp 

van de Wet Waterkringen dat de instelling van 5 waterkringen voorziet. Deze 
zullen onder meer worden belast met het toezicht op de waterschappen, het 
vaststellen van waterstaatsverordeningen en de uitvoering van de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren. De bestuurlijke structuur heeft dezelfde 
vorm als die van de provincies. 

De subwerkgroep is er van uitgegaan dat - naast van de provincies over te 
nemen personeel - nog 150 personen extra nodig zijn. 

De salarissen, sociale lasten, huisvestingskosten en bureaukosten van het 
extra personeel, de beloning/vergoeding van de bestuurders en de verga-
derkosten ca. zullen naar verwachting in totaal f 12 min. vergen. 

Verondersteld is dat de waterkringen hun middelen van de provincies ont-
vangen. 

Bij de voorgenomen verkleining van het provinciale grondgebied zou 
men, behalve aan de waterkringen, ook aan toeneming van het aantal 
gemeenschappelijke regelingen tussen de nieuwe provincies kunnen den-
ken. De subwerkgroep heeft dit aspect niet kunnen bestuderen in de korte 
tijd die haar ten dienste stond. 

23. Aanpassing bestaande huisvesting 
De huisvesting van griffie, PPD en waterstaat in de hoofdsteden van de te 

splitsen provincies zal aanpassing behoeven aan het kleinere aantal ambte-
naren, ook met het oog op verhuring van overtollige ruimten. 

Als in de nieuwe provinciehoofdsteden bestaande panden worden aange-
kocht voor de huisvesting van griffie, PPD en Waterstaat zal verbouwing vrij-
wel steeds nodig zijn. 

De werkgroep neemt voor de jaarlijkse lasten van rente en afschrijving een 
stelpost op van f 12 min. 

24. Reiskosten niet-verhuizend personeel 
Onder punt 15 zijn verhuiskosten opgenomen voor het personeel van de 

provincies, dat in nieuwe hoofdsteden gaat werken en voor personeel dat 
overgenomen wordt van de gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. 

Een deel van de verhuizende arbeidsplaatsen zal leiden tot verhuizing van 
personeel, een ander deel tot dagelijks heen en weer reizen. Voor zover geen 
verhuiskosten zijn geraamd zijn reiskostenvergoedingen opgenomen. 

25. Provinciaal georganiseerde instellingen 
Tal van instellingen zijn provinciaal georganiseerd. Men kan hierbij o.a. 

denken aan: 
- Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening, 
- Provinciale Bibliotheekcentrale, 
- Provinciale Jeugdraad, 
- Provinciale Sportraad, 
- Provinciaal Orgaan voor Overleg en Advies, 
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- Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, 
- Stichting het... Landschap, 
- Stichting Economisch Technologisch Instituut 
en tal van andere. 
Te verwachten is dat tal van deze instellingen hun organisatie zullen (moe-

ten) aanpassen aan de nieuwe provinciale indeling. De noodzaak daartoe zal 
in het algemeen groter zijn naarmate de verwevenheid met een tak van over-
heidszorg toeneemt en de activiteit minder aan een vaste plaats gebonden 
is. In sommige gevallen zal de aanpassing volledig zijn, in andere gevallen 
gedeeltelijk en soms zal geen aanpassing behoeven plaats te vinden (voor 
recreatieschappen bijvoorbeeld). 

Voor zover de provincies subsidies en bijdragen verlenen aan de desbe-
treffende instellingen zal men rekening moeten houden met de hogere kos-
ten. 

26. Herziening financiële verhouding provincies 
De algemene uitkering aan de provincies zal in omvang belangrijk toene-

men. De van de gemeenten over te nemen taken belopen bijna f 1 mld. 
Aan blijvende extra kosten voorde provincies is onder de nrs. 18 t/m 25 en 

28 ruim f 350 min. geraamd. De uitkeringen ingevolge de Wet Uitkeringen 
Wegen van ruim f 400 min. en wellicht ook de politiekostenvergoeding (voor 
de gemeentepolitie bijna f 1 mld.) zullen in de algemene uitkering kunnen 
opgaan. Het totaal zal verminderen door overneming van een stuk belasting-
gebied van de gemeenten. Het vorenstaande maakt duidelijk dat een ingrij-
pende herziening van de financiële verhouding met de provincies nodig is. 
Bestaande verdeelmaatstaven behoeven herziening, nieuwe zullen moeten 
worden ingevoerd. Dit leidt tot structurele verschuivingen in de verdeling 
van de uitkeringen. Om aan de daarmee gepaard gaande fricties het hoofd te 
bieden is een toeslag voorzien op de overheveling van de algemene uitke-
ring van de gemeenten (zonder aftrek van de over te hevelen onroerend-
goedbelastingen). De provincies zullen uit deze blijvende toeslag aanvanke-
lijk ook hun aandeel in de te verwachten wachtgelden (zie post 27) moeten 
kunnen betalen. 

Er is uitgegaan van een toeslag van 5% op de van de gemeenten naar de 
provincies over te hevelen algemene uitkering (zonder aftrek van de over te 
hevelen onroerend-goedbelastingen). Omdat de nieuwe provincies reeds in 
het eerste jaar met wachtgeld te maken krijgen, zij het vermoedelijk niet over 
een vol jaar, en de overheveling van de gemeentelijke middelen pas in het 
vierde jaar begint, is naast de procentuele toeslag een vaste toeslag van f 15 
min. opgenomen. 

27. Wachtgelden, 50% 
Zie punt 8. 
De provincies zullen hiervoor dekking kunnen vinden in de bedragen, ver-

meld onder 26. 

28. Egalisatie voorzieningenniveaus 
De taken, die van de gemeenten naar de provincies overgaan, vertonen 

thans van gemeente tot gemeente verschillen in het verzorgingsniveau. Het 
is onvermijdelijk dat, na overdracht aan de provincies, een neiging ontstaat 
de verzorgingsniveaus in gelijke omstandigheden gelijk te trekken. 

Haast even onvermijdelijk is dat zulks vaker zal geschieden door het inha-
len van wat men als «achterstand» beschouwt dan door het afbreken van 
«voorhoedeposities». Uiteraard geldt het vorenstaande niet voor voorzie-
ningen die belichaamd zijn in één of slechts enkele objecten voor een gehele 
provincie, zoals schouwburgen, topsportcentra en andere zgn. centrum-
voorzieningen. Wel zijn deze effecten te verwachten bij bijvoorbeeld school-
gezondheidszorg, onderdelen van de openbare gezondheidszorg etc. 

Ook krijgen de provincies te maken met nieuwe of vrijwel nieuwe taken, 
zoals het maken van een beleidsplan, meerjarenramingen (zie blz. 126 Me-
morandum) en soms structuurplannen. 
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Voor de «harde kern» van het vorenstaande is een stelpost van f 75 m in . 
opgenomen. De subwerkgroep tekent hier bij aan dat de wi jze, waarop één 
en ander word t aangepakt, in hoge mate bepalend is voor het bedrag van de 
te verwachten extra kosten. Zou men bi jvoorbeeld op grote schaal de vr i jw i l -
lige brandweer gaan vervangen door beroepsbrandweer en op andere ge-
bieden de gelegenheid wi l len aangri jpen tot drastische verhoging van het 
verzorgingspei l dan is een aanzienlijk bedrag meer nodig. De subwerkgroep 
heeft zich - zoals gezegd - beperkt tot de welhaast onvermi jdel i jke harde 
kern. 

De reorganisatie van de pol i t ie is wel gekoppeld aan de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur doch zou vermoedel i jk ook zonder die reorganisatie 
hebben plaatsgevonden. De subwerkgroep meent dan ook eventuele kosten 
of baten niet te moeten aanmerken als een gevolg daarvan. Zij beschikt over 
wein ig gegevens o m te kunnen beoordelen of extra kosten dan wel bespa-
r ingen zijn te verwachten. Te verwachten is dat de aanpassing van huisves-
t ing en de aanleg of wi jz ig ing van verbindingsnetten tot extra kosten leidt. 
De verbeter ing van de samenwerk ing zal op den duur tot besparingen kun-
nen leiden. Per saldo is een stelpost van f 25 min . per jaar voor extra kosten 
opgenomen. 

Onder de egalisatie van de voorzieningenniveaus begri jpt de subwerk-
grnpp onk eventuele voor- of nadelen die voor het grondbele id en de 
grondexploi tat ie voortv loeien uit de bestuurl i jke reorganisatie. Uitgangs-
punt is en bli jft dat de grondexploi tat ie slui tend dient te zijn. In de praktijk is 
dit niet alt i jd het geval en men zou daarom, onder de veronderstel l ing dat de 
reorganisatie van het b innenlands bestuur op dit terrein tot betere coördina-
tie en p lanning leidt, een bate mogen verwachten. Nu is een niet-sluitende 
grondexploi tat ie niet alt i jd het gevolg van gebrek aan coördinat ie en plan-
ning. Om planologische redenen moet soms bebouwing plaatsvinden van 
grond die daar economisch minder geschikt voor is. De subwerkgroep heeft 
zich niet in speculaties wi l len begeven bij het toeschri jven van tekorten aan 
de ene of aan de andere oorzaak. Zij neemt aan dat de bestuurl i jke reorgani-
satie hier geen of een verwaarloosbaar effekt zal hebben. 

29. Besparing op prov. ambtenaren bij gemeentelijke herindeling 
Zie ook punt 7. 
Gemeentel i jke herindel ing leidt voor de provincies tot toezicht op minder 

gemeenten. Daardoor kan met minder personeel worden volstaan. 
Ook het opheffen van gemeenschappel i jke regel ingen, zowel door over-

dracht van taken aan de provincies als door samenvoeging van gemeenten 
leidt tot een - geringe - besparing bij de provincies. 

Omdat het o m betrekkelijk ger inge aantallen ambtenaren gaat en de herin-
del ing zich over een lange periode uitstrekt is verondersteld dat de afvloei-
ing door natuurl i jk ver loop plaatsvindt. 

30. Verbetering efficiency en coördinatie 
De reorganisatie van het binnenlands bestuur zal leiden tot verbeter ing 

van de efficiency en coördinat ie van het overheidsbestuur. De vruchten nier-
van zullen echter pas zeer geleideli jk kunnen worden geplukt. Het opn ieuw 
organiseren van bestuursorganen en ambtel i jke apparaten zal in het begin 
kunnen leiden tot verminder ing van efficiency. Zowel bestuurders als 
ambtenaren moeten inspelen op nieuwe situaties en nieuwe verhoudingen, 
zowel binnen de eigen organisatie als met betrekking tot andere organisa-
ties. 

De subwerkgroep verwacht pas na 1990 werkeli jke voordelen uit verbete-
ring van efficiency en coördinat ie. Het geleideli jk ontstaan en de te verwach-
ten ongeli jke spreiding hiervan zullen er toe leiden dat deze «ongemerkt» 
opgaan in de jaarli jkse budgetten. 

De voordelen van de reorganisatie van het binnenlands bestuur zullen 
voor het Rijk slechts f inanciële betekenis hebben indien deswege met lagere 
accressen in de middelenvoorziening van de provincies en de gemeenten 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14322, nrs. 1-4 150 



zou kunnen worden volstaan, in vergelijking met voortzetting van de huidige 
situatie. 

De subwerkgroep ziet geen mogelijkheden het bedrag van de voordelen te 
schatten. 

31. Verbetering middelentoedeling door afschaffen gezamenlijke subsidië-
ring 

Zie punt 10. 

32. Overneming taken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 
Onder deze post zijn geen extra-kosten of baten opgenomen, maar de be-

dragen die gemoeid zijn met de taken, die van de gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen overgaan naar de provincies. Deze post is per defini-
tie gelijk aan post 46. De bedragen zijn zoveel mogelijk ontleend aan het on-
derzoek van het Verificatiebureau. Eenvoudigheidshalvezij naar het desbe-
treffende rapport verwezen. Hoewel genoemd bureau is uitgegaan van de 
kosten over 1974 en de cijfers uit de begrotingen van 1975 alleen alstoets-
steen heeft gebruik heeft de subwerkgroep zich op de cijfers voor 1975 geba-
seerd. Zij heeft daarbij overwogen dat op deze plaats slechts een orde van 
grootte nodig is waarvoorde begrotingsbedragen 1975 naar haar mening 
voldoende houvast bieden. 

Voor wat betreft de huidige algemene uitkering aan de gemeenten gaat 
het om de volgende taken. 
I. Bijzondere wetten 

Bedrag x f 1 min. 

1. Brandweerwet,/ ie II-6 
2. Wet Ruimteli jke Ordening, niet bepaald/zelfdekkend 
3. Woningwet 

gemeentesecretarie 
bouw- en woningtoezicht (zonder aftrek leges, want 
afgeven bouwvergunning bl i j f t bij de gemeente' ) 

4. Onteigeningswet 
niet bepaald/zelfdekkend 

5. Wet Ambulance Vervoer 
6. Warenwet 
7. Kernenergiewet 
8. Wet Autovervoer Personen 
9. Woonruimtewet 

te verwaarlozen 
10. Wet Sociale Werkvoorziening 

hiervan is, vanwege de onzekerheid, afgezien 

Totaal bijzondei e wetten 

' De subwerkgroep heeft zich niet begeven 
in de beantwoording van de vraag of de 
nieuwe provincies de kosten van bouw-
en woningtoezicht geheel of gedeeltelijk 
aan de gemeenten in rekening kunnen 
brengen omdat deze de bouwvergunningen 
afgeven en de leges ontvangen. 
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167 

16 
17 

pm 
1 

212 



I I . Negatieve lijst 

Bedrag x f 1 min 

1. Wegen 
secundair 
tertiair 
Aangenomen is dat alleen de secundaire en 
tertiaire wegen naar de provincie overgaan. 
Er is dus afgezien van overdracht van 
quartaire en andere niet-planwegen. 

2. Openbaar vervoer 
eigen bijdrage subsidiërende gemeenten 

3. Zeehavens, andere havens, bedrijfsterreinen 
niet bepaald/zelfdekkend 
Deze posten zijn niet in het onderzoek betrokken. 
Verliezen komen incidenteel en in een beperkt 
aantal gemeenten voor. 
Bovendien zijn zij niet op uniforme wijze bepaald. 

4 Dienst openbare gezondheidszorg 
5. Natuur- en landschapsbescherming 

niet bepaald 
6. Brandweer 
7. Openluchtrecreatie/sociaal-culturele instellingen 

Aangenomen is dat 80% van de gevonden kosten 
betrekking heeft op objecten die overgaan. 

6 
31 

12 

57 

269 

250 

Totaal negatieve lijst 625 

I I I . Intentieverklaringen 

Bedrag x f 1 min 

Gemeentepolitie 
Di t is globaal het gedeelte van het tekort op de rijks-
vergoeding dat betrekking heeft op de gebouwen en 
de manschappen. Aangenomen is dat de verkeers-
lichten bij de wegbeheerder — als regel de gemeente ■ 
blijven. 
Wet Autovervoer Personen 
zie I-8 
Hinderwet 
Schoolgezondheidsdiensten 
School tandverzorging 
Schoolbegeleidingsdiensten 

20 

Totaal intentieverklaringen 

16 
63 
18 
60 

177 

Specifieke uitkeringen die overgaan, al dan niet als onderdeel 
van de algemene uitkering aan de provincies zijn: 

Bedrag x f 1 min 

Uitkering ingevolge de W.U.W. 
secundaire wegen 
tertiaire wegen 

29 
53 

Subsidie openbaar vervoer 
voor eigen bedrijven 
voor subsidiërende gemeenten 

460 
29 

82 

3. Politiekostenvergoeding 
4. Subsidies voor: 

keuringsdienst van waren 
schoolgezondheidsdiensten 
schoolbegeleidingsdiensten 

16 
18 
pm 

489 
992 

5. Eventueel andere subsidies/bijdragen 

Totaal specifieke uitkeringen 

34 
pm 

1597 
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Samenvatting 

Bedrag 
x f 1 min 

Algemene uitkering 
I. Bijzondere wetten 
I I . Negatieve lijst 
I I I . Intentieverklaringen 

Totaal algemene uitkering 
Specifieke uitkeringen 

Totaal 

Afgerond 

Op het bedrag van de over te hevelen algemene uitkering komt in minde-
ring het bedrag van de onroerend" goedbelast ingen dat de gemeenten feite-
lijk heffen, voor zover de bevoegdheid naar de provincies overgaat. De be-
s lu i tvorming omtrent het over te hevelen deel is echter nog niet afgerond, 
zodat de subwerkgroep niet in staat is tot kwant i f icer ing. Zij heeft zich, met 
loslating van hetgeen is vermeld op blz. 124 van het memorandum, van de 
verdel ing van de bevoegdheden tot heffing en invorder ing van de genoem-
de belastingen moeten distant iëren. Wel is bekend dat, zeer g lobaal , de op-
brengst van de onroerend-goedbelast ingen, indien alle gemeenten die in 
1975 zouden heffen, als vo lgt verdeeld zou zi jn: 

Eigenaar Gebruiker Totaal 
65% 35% 

Woningen 60% 455 245 700 
Niet-woningen 40% 305 165 470 

Totaal 760 410 1170 

De overhevel ing van de algemene uitkering en de onroerend-goedbelas-
t ingen loopt als vo lgt (aangenomen dat van de onroerend-goedbelast ing bi j -
voorbeeld f 500 min. overgaat): 

Bedrag 
x f 1 min 

Aan kosten gaat over van de gemeenten 
naar de provincies 1014 
De gemeenten staan aan feiteli jk geheven 
onroerend-goedhelastigen af aan de 
provincies 500 
De gemeenten staan aan algemene uit-
kering af aan de provincies 514 

33. Interne verhuizingen 
Bij de overdracht van taken aan de provincies zal hergroepering van het 

gemeentel i jk apparaat nodig zi jn. Voor de hiermee verband houdende ver-
huiskosten van kantoren is een stelpost van f 5 min. opgenomen. 

34. Vertraging in vermindering uitkeringen in verband met overdracht taken 
Op blz. 139 van het Memorandum is gesteld dat de verminder ing van de 

algemene uitkering aan de gemeenten in verband met overdracht van taken 
aan de provincies met één jaar vertraging zal plaatsvinden, zulks ten einde 
aan fr ict ieverschijnselen het hoofd te bieden. 

212 
625 
177 

1014 
1597 

2611 

2600 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14322, nrs. 1-4 153 



De subwerkgroep meent dat, daar de fricties zich voordoen op het gehele 
uitgavenpakket dat overgaat, voor zover bestreken door de algemene mid-
delen van de gemeenten, deze vertraging zich moet richten op het bedrag 
aan overgaande uitgaven, thans geraamd op f 1014 min. en niet op dit be-
drag verminderd met de overgaande onroerend-goedbelastingen. 

Omdat is aangenomen dat de overdracht van de taken in 5 jaar plaatsvindt 
gaat per jaar afgerond f 200 min. van de gemeenten naar de provincies over. 
In het jaar van overgang ontvangen echter zowel de provincies als de ge-
meenten dit bedrag, zodat gedurende 5 jaar per jaar op f 200 min. extra kos-
ten gerekend moet worden. 

De extra bedragen, die aan de gemeenten ten goede komen, kunnen wor-
den aangewend voor allerlei fricties tijdens de overgang zelf, maar ook ter 
sanering van de financiële positie van de gemeenten met het oog op de situ-
atie na voltooiing van de overgang van taken. In het eerste geval kan men 
denken aan tijdelijk dubbele kosten omdat de feitelijke overgang niet precies 
op 1 januari zal plaatsvinden, aan de omstandigheid dat in een bepaald jaar 
voor een bepaalde gemeente minder aan kosten wegvalt dan het (gemiddel-
de) bedrag van de korting, dat geen «halve» ambtenaren kunnen overgaan, 
en dergelijke. In het tweede geval kan men denken aan gemeenten waar in 
totaal minder kosten wegvallen dan de (gemiddelde) korting beloopt, of 
waar veel deelfuncties van ambtenaren overgaan. De extra middelen, die 
voortvloeien uit de vertraging van de korting met één jaar kunnen dan wor-
den gebruikt om een zodanige financiële sanering tot stand te brengen, bij 
voorbeeld door extra afschrijving op de bij de gemeente blijvende objecten, 
dat na de overdracht de gemeenten kunnen toekomen met de normale mid-
delen. 

Het komt de subwerkgroep voor dat, nu bij voorbeeld van het wegenbezit 
naar verwachting maar een klein deel overgaat, waardoor de daarmee ver-
band houdende gemeentelijke diensten minder uit elkaar worden gerukt dan 
aanvankelijk voor ogen stond, de vertraging van één jaar royaal is. Zij kan 
zich voorstellen dat dit tot een half jaar teruggebracht wordt, waardoor de 
extra kosten gedurende 5 jaar per jaar f 100 min. belopen in plaats van f 200 
min. De naast deze algemene hulp voorzienbare individuele hulp (zie post 
37) zal dan evenwel toenemen. 

35. Tijdelijke overcapaciteit gebouwen van de gemeenten 
Veel gebouwen zullen volledig overgaan naar de provincies. Bij overgang 

van delen van gemeentelijke diensten en dergelijke zal dat niet of niet altijd 
het geval zijn. 

Aangenomen is dat de ruimte die vrijkomt door verhuizing van arbeids-
plaatsen in het eerste jaar nog voor 25% onbenut ten laste van de gemeen-
ten blijft. Dit percentage neemt met 5 punten per jaar af. 

36. Complementair bestuur en inspraak 
Het begrip complementair bestuur is nog volop in discussie en bepaald 

nog niet ondubbelzinnig van inhoud. 
De te verwachten extra kosten zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke 

vorm. Bij wijze van stelpost is f 25 min. opgenomen voor de gemeenten. 
Voor de provincies kan dit effect geacht worden te zijn begrepen in post 28. 

37. Individuele financiële hulp 
Onder post 34 is aangegeven hoe allerlei financiële problemen, die het ge-

volg zijn van de overdracht van taken door de gemeenten en provincies, in 
algemene zin kunnen worden opgelost. 

De subwerkgroep acht het niet uitgesloten dat ondanks de onder post 34 
vermelde voorziening in bepaalde gevallen een gemeente toch niet in staat 
is tot een afdoende financiële sanering. Dan zal een beroep op artikel 12 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 (aanvullende bijdrage en aanvullende uit-
kering) nodig zijn. In de tijd gezien in het verlengde van post 34 is daarvoor 
een stelpost van f 25 min. opgenomen. Hoewel deze post op zichzelf een af-
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lopende moet zijn heeft de subwerkgroep een bl i jvend bedrag opgenomen . 
Zij acht het te speculatief thans reeds een af loop aan te geven. 

Zou post 34 worden beperkt tot een half jaar ver t raging in de kor t ing, dan 
is hier een hoger bedrag nodig. 

38. Herziening financiële verhouding gemeenten 
Naar de huidige stand van zaken verandert de f inanciële verhoud ing tus-

sen het Rijk en de gemeenten niet fundamentee l . De centrale verdeelmaat-
staven zullen onder l ing andere gewichten kunnen kri jgen. De maatstaf 
24,3% belastbare opbrengst gebouwde e igendommen zal door een andere 
maatstaf, eveneens verbandhoudend met de bebouwing , moeten wo rden 
vervangen. Het insti tuut van de ver f i jn ingen bli j f t bestaan al zul len wel l icht 
bedragen moeten worden aangepast. 

De n ieuwe f inanciële-verhoudingswet zal gefaseerd worden ingevoerd, 
parallel aan de overdracht van taken van de gemeenten aan de provincies. 
Door deze fasering zullen grote schokken in de uitkeringen voor indiv iduele 
gemeenten niet veel voorkomen. 

Om resterende schokken in a lgemene zin op te vangen is een stelpost van 
f 50 min . opgenomen voor extra accressen in de uitkeringen aan de gemeen-
ten. 

De helft hievan is toegerekend aan de bestuurl i jke reorganisatie, de ande-
re helft niet, omdat voor de maatstaf 24,3% ook zonder reorganisatie iets an-
ders zou moeten worden ingevoerd. 

39. Versnelling gemeentelijke herindeling 
De versnel l ing van de gemeentel i jke her indel ing leidt niet tot een toene-

ming van de uitkeringsbasis van de a lgemene uitkering uit het Gemeente-
fonds. 

Er zijn derhalve geen maatregelen nodig o m voor de gemeenten, die in 
een bepaald jaar niet bij de her indel ing zijn betrokken, een redelijk aandeel 
in de totale toeneming van de ui tker ingen te verzekeren. 

In afzonderl i jke gemeenten zullen zich wel problemen kunnen voordoen , 
ook als gevolg van de herindel ing. Aangenomen is dat deze niet van zodani-
ge omvang zijn dat ze niet binnen het Gemeentefonds kunnen wo rden opge-
vangen. 

40. Bijdragen aan pré-gewesten 
De gemeentel i jke bi jdragen aan de pré-gewesten, het openbaar l ichaam 

Ri jnmond en de agglomerat ie Eindhoven inbegrepen, verval len door de be-
stuurl i jke reorganisatie. 

Hoewel deze bi jdragen zonder bi jzondere tegemoetkoming van het Rijk 
door de gemeenten uit hun algemene middelen zijn opgebracht, acht de 
subwerkgroep het toelaatbaar in de totale herverdel ing van midde len, mede 
gezien de voorgaande punten, dat het Rijk voor 50% in de besparing zal de-
len. 

41 . Verbetering efficiency en coördinatie 
Zie punt 30. 

42. Verbetering middelentoedeling door afschaffing gezamenlijke subsidië-
ring 

Zie punt 10. 

43. Herclassificatie topfuncties 
Na overhevel ing van taken en bevoegdheden van de gemeenten naar de 

provincies zullen diverse topfunct ies een geringere inhoud en betekenis 
hebben dan voordien. Dit zou kunnen leiden tot een andere - lagere - f inan-
ciële waarder ing. 

Of zo'n herwaarder ing zal plaatsvinden en op welke termi jn deze geëffec-
tueerd kan worden is een open vraag. De subwerkgroep heeft gemeend niet 
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in de beantwoord ing daarvan te moeten t reden. Er zijn daarom geen bedra-
gen genoteerd. 

44. Vermindering aantal bestuurders en ambtenaren bij herindeling 
De gemeentel i jke her indel ing leidt tot een belangri jke dal ing van het aan-

tal gemeenten. Dat heeft tot gevolg een dal ing van het aantal raadsleden, 
wethouders, burgemeesters en ambtenaren (voor zover belast met algeme-
ne taken). 

Gegeven de bestaande beloningsstructuren zullen de kosten per funct io-
naris in de nieuwe, vergrote gemeenten echter hoger zijn. 

Per saldo meent de subwerkgroep een bespar ing te mogen verwachten 
van f 3 min . voor de gemeenteraadsleden en f 40 m in . voor de overige be-
stuurders en de ambtenaren. Hiervan heeft ongeveer de helft betrekking op 
salarissen en sociale lasten, de rest op overige kosten. De besparing op sala-
rissen schuilt met name bij de burgemeesters, wethouders en secretarissen. 
Bij de (overige) ambtenaren weegt het lagere aantal niet tegen de hogere be-
loning op. 

Er van uitgaande dat de besparing op funct ionar issen ontstaat door na-
tuurl i jk ver loop (overgaan naar andere funct ie, pensioner ing, overl i jden) is 
het beginpunt daarvan gelegd bij het derde jaar na de aanvang van de herin-
del ing, vervolgens word t de besparing in vi j f jaar opgebouwd. De besparing 
op gemeenteraadsleden ontstaat direct. 

45. Besparing op gemeenschappelijke regelingen 
Aangenomen is dat de bi jdragen aan de gemeenschappel i jke regel ingen 

alleen van de gemeenten afkomst ig zi jn. 
Aangenomen is dat ook hier het Rijk voor 50% in de besparing zal delen 

(zie punt 40). 
Besparingen op directe kosten zijn niet te verwachten indien en voor zover 

de door een gemeenschappel i jke regeling ui tgevoerde taak hetzij door de 
provincie hetzij door de vergrote gemeenten word t overgenomen. 

Besparingen zullen zich wel voordoen op de kosten van leiding, admin i -
stratie en bestuurders. 

Men hoede zich voor overdreven verwacht ingen omtrent de besparingen. 
Het totaal van de gemeentel i jke bi jdragen aan de zogenaamde zware 
gemeenschappel i jke regel ingen (regelingen met een zelfstandig orgaan, 
niet inbegrepen st icht ingen, n.v.'s en havenschappen) beliep in 1975 rond 
f 175 m in . De bi jdragen aan pré-gewesten en Ri jnmond zi jn buiten beso' iou-
w ing gelaten (begrepen in punt 40). Een belangri jk deel van deze bi jdragen 
is te beschouwen als vergoeding voor verr ichte werkzaamheden. 

De subwerkgroep verwacht maximaal aan bespar ingen: 
a. f 15 min. a f 25 min . bij overdracht van taken aan de provincies 
b. f 5 m in . a f 10 min . bij her indel ing van gemeenten. 
In deze bedragen zijn besparingen op eventueel te l iquideren st icht ingen 

en dergeli jke begrepen. 
Het onder a vermelde bedrag is hoger dan het onder b vermelde omdat de 

subwerkgroep verwacht dat de gemeenschappel i jke regelingen zich meer 
bezig houdun met taken die naar de nieuwe provincies zullen overgaan dan 
met taken die bij her indel ing van de gemeenten binnen de nieuwe gemeen-
tegrenzen val len. 

46. Overdracht taken aan de provincies 
Zie 32. 

2.3. De bouwimpuls 

De subwerkgroep heeft zi jdelings aandacht geschonken aan de bouw inv 
puls, die eventueel van de reorganisatie van het binnenlands bestuur uit-
gaar 
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Onder de veronderstelling dat alle extra huisvesting leidt tot nieuwbouw 
(dit houdt in dat, als bestaande panden worden aangekocht of gehuurd, 
zulks eveneens leidt tot nieuwbouw voor degene die anders die panden zou 
hebben gekocht of gehuurd) schat de subwerkgroep de impuls, voortvloei-
end uit extra huisvesting voor de nieuwe provincies en waterkringen in to-
taal op rond f 500 min. Deze impuls is te verwachten rond het jaar van instel-
ling van de nieuwe provincies. 

Naast deze positieve impuls dient men rekening te houden met een nega-
tieve die ontstaat door het afstoten van provinciale huisvesting in de oude 
hoofdsteden van de te splitsen provincies en van gemeentelijke huisvesting 
in de heringedeelde gemeenten, in het laatste geval afgezwakt doordat voor 
sommige gemeenten nieuwbouw nodig zal zijn. Deze negatieve impuls 
strekt zich over een periode van 10-15 jaar uit, met een concentratie tijdens 
en kort na de instelling van de nieuwe provincies. 

Per saldo verwacht de subwerkgroep rond de instelling van de nieuwe 
provincies een positieve bouwimpuls van in totaal enkele honderden miljoe-
nen guldens en tijdens de rest van de periode van gemeentelijke herindelin-
gen een verwaarloosbare negatieve bouwimpuls. 

2.4. Het arbeidsmarkteffect 

In deze paragraaf is alleen rekening gehouden met functies die een dag-
taak vormen, dus niet met wethouders en raadsleden in kleine gemeenten 
en dergelijke. De subwerkgroep is er voor de kwantificering van uitgegaan 
dat de situatie op de arbeidsmarkt geen problemen oplevert voor het vervul-
len van vacatures. 

De reorganisatie van het binnenlands bestuur heeft merkbare effecten op 
de arbeidsmarkt. Deze effecten zijn te onderscheiden in een verandering van 
het aantal arbeidsplaatsen en verandering in de bezetters van arbeidsplaat-
sen. Het laatste doet zich voor als personen op wachtgeld gesteld worden en 
in hun plaats anderen worden aangesteld. 

De verandering van het aantal arbeidsplaatsen bestaat uit toeneming van 
dat aantal, vooral voor hoger gekwalificeerd personeel, en afneming daar-
van, vooral van lager gekwalificeerd personeel. 

Bij de gehanteerde veronderstellingen neemt het aantal arbeidsplaatsen 
per saldo toe met ruim 1250, resultante van rond 2750 nieuwe en 1500 ver-
vallen plaatsen. De vervallende arbeidsplaatsen zijn min of meer gelijk ver-
deeld overeen periode van 13 jaar. De nieuwe zijn met name geconcen-
treerd in het jaar van instelling van de nieuwe provincie. 

In het jaar van de instelling van de nieuwe provincies zullen voor 250 a 800 
provinciale ambtenaren, die op wachtgeld gesteld zullen worden, opvolgers 
moeten worden aangetrokken. 

In de vijfjaar, waarin de taken van de gemeenten (incl. gemeenschappe-
lijke regelingen) overgaan naar de provincies moet nog eens voor 350 a 3100 
ambtenaren, die op wachtgeld gesteld zullen worden, in de opvolging wor-
den voorzien. 

Bij het vorenstaande is uitsluitend gelet op het primaire effect van de reor-
ganisatie van het binnenlands bestuur. Er is bij voorbeeld afgezien van her-
plaatsing van op wachtgeld gestelden. Ook is voorbij gegaan aan de indirec-
te effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van hogere bestedingen, waar-
onder de bouwimpuls, en, als tegenhanger daarvan, van de dekking van de 
bestedingen. 
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In ronde aantallen is de personeelsbeweging, die uit de gehele operatie 
voortvloeit, samen te vatten in de volgende tabel (exclusief bedrijvensec-
tor). 

Herkomst Bestemming 

Rijk (Nieuwe) p r o Gemeenschap- Gemeenten 
vincies en wa- pelijke rege-
terkringen lingen 

Vervallen ar- Totaal 
beidsplaatsen 

Wachtgeld 

Rijk 

(Oude) provincies 9 000 

Gemeenschappe-
lijke regelingen 2 700 

Gemeenten 45 000 

Nieuwe arbeids-
plaatsen 2 750 

Totaal 59 450 

0 è 4 5 0 0 a 4 5 0 

50 9 050 250 a 800 

2 700 150 è 400 

1000 46 000 200 a 2700 

1050è 
1500 

2 750 

60 500 a 
60 950 

600 a 3900 

Hoofdstuk 3. Alternatieve modellen 

De subwerkgroep heeft geen gelegenheid gehad zich uitvoerig te verdie-
pen in allerlei alternatieve vormen van gewestvorming. Wel heeft zij de ge-
gevens van het centrale model zo gegroepeerd en getotaliseerd dat van an-
dere modellen als regel gezegd kan worden of ze duurder of goedkoper zijn 
dan het centrale model. De subwerkgroep onthoudt zich van een innerlijke 
beoordeling van de kwaliteit; zij beperkt zich uitsluitend tot de financiële ge-
volgen. 

Alternatief 1 

In enkele zinnen is dit als volgt te karakteriseren. 
Instelling van gewesten bij de wet of of bij algemene maatregel van be-

stuur. 
Gewesten en gemeenten krijgen elk een deel van de huidige gemeente-

lijke taken en bevoegdheden (verlengd lokaal bestuur). 
Toekenning van minimum-takenpakketten van gewest en gemeente. 
Gewesten en gemeenten opereren onder toezicht van sterk vergrote pro-

vincies (landsdelen). 
Aan de landsdelen wordt het huidige provinciale takenpakket toegedacht, 

zij het, dat enkele uitvoerende taken wellicht kunnen overgaan naar de ge-
westen. 

Rechtstreekse financiële verhouding van gewesten en van gemeenten met 
het Rijk. 

Samenstelling gewestraden door rechtstreekse verkiezingen. Herindeling 
van de gemeenten. 

Globaal gezien verwacht de subwerkgroep dat dit alternatief méér kost 
dan het centrale model, althans niet minder. 

Bij verkleining van het aantal provincies zijn lagere kosten te verwachten 
dan bij het huidige aantal. Daar staan extra kosten tegenover voor de tussen-
laag gewesten, terwijl de besparing door herindeling van gemeenten be-
scheiden zal zijn. 

Een meer directe vergelijking met het centrale model loopt als volgt. 
De herindeling van gemeenten levert ongeveer dezelfde besparingen op. 
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De extra kosten van de gewesten zijn, hoewel het aantal daarvan ver-
schilt van het aantal nieuwe provincies in het centrale model, ongeveer ver-
gelijkbaar met de extra kosten van die nieuwe provincies. In beide modellen 
zijn de extra kosten van over te dragen gemeentelijke taken vergelijkbaar. 

De kosten van de landsdelen zijn dan, afgezien van de paar uitvoerende ta-
ken, de meerkosten van alternatief 1 boven het centrale model. 

Alternatief 2 

Dit alternatief is als volgt te karakteriseren. 
Drastische herindeling van gemeenten tot ± 100 gemeenten. 
Intensivering (met de mogelijkheid van oplegging) van binnengemeente-

lijke decentralisatie. 
Mogelijke samenvoeging van provincies tot landsdelen. 
Overigens geen wijziging in huidige structuur en taken en bevoegdhe-

den van gemeenten en provincies. 
De subwerkgroep verwacht dat dit alternatief minder kost dan het centrale 

model, althans niet méér. 
De besparingen als gevolg van de forsere gemeentelijke herindeling zul-

len groter kunnen zijn dan in het centrale model. Dit extra voordeel, en wei-
licht het hele voordeel, zou teniet gedaan kunnen worden door de kosten 
van de binnengemeentelijke decentralisatie. Samenvoeging van de provin-
cies zal leiden tot besparingen, terwijl in het centrale model de splitsing leidt 
tot extra kosten. Ten slotte behoeven in dit alternatief geen kosten gemaakt 
te worden voor overdracht van gemeentelijke taken. Wel zal de neiging tot 
egalisatie van het voorzieningenniveau in de vergrote gemeenten duidelijk 
aanwezig zijn. 

Alternatief 3 

Dit alternatief is als volgt te karakteriseren. 
Overdracht van een beperkter aantal taken aan de provincies. 

Marginale aanpassing van de Provinciewet. 
Geleidelijk splitsen van te grote provincies, bij voorbeeld beginnen met 

het zelfstandig maken van Rijnmond. 
Kaderwet voor het herindelen van gemeenten, die geleidelijk en stelsel-

matig wordt toegepast. 
Voorzieningen treffen die het opleggen van binnengemeentelijke decen-

tralisatie mogelijk maken. 
Een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaronder in-

voering van democratischer spelregels, verbeterde registratie en gefor-
ceerde opheffing van een groot aantal als de gemeentelijke herindeling en 
het afsplitsen van provincies plaatsvindt, is hierbij urgent. 

De subwerkgroep verwacht dat dit alternatief minder kost dan het centrale 
model, zelfs minder dan alternatief 2, althans niet méér dan dat. Wel dient 
rekening gehouden te worden met extra kosten vanwege tijdelijke voorzie-
ningen die in alternatief 2 niet nodig zijn. De herindeling zal per saldo óf een 
besparing opleveren óf financieel ongeveer neutraal zijn. 

Het geleidelijk splitsen van enkele provincies zal extra geld kosten ten op-
zichte van de huidige situatie, echter minder en meer gefaseerd dan in het 
centrale model. 

Alternatief 4 

Dit alternatief is een rekenkundige bewerking van het centrale model. Ver-
ondersteld is dat de nieuwe provincies niet ineens, maar gefaseerd in 5 jaar 
worden ingesteld. Het eindniveau van de extra kosten is gelijk aan dat van 
het centrale model, maar wordt geleidelijker bereikt, terwijl ook de tijdelijke 
en éénmalige kosten meer verspreid zijn. 
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Het in hoofdstuk 2, § 4 beschreven arbeidsmarkteffect wordt eveneens 
meer gespreid. 

In werkelijkheid zullen de extra kosten van dit alternatief iets hoger zijn 
dan in bijlage 5 is vermeld, omdat geen rekening is gehouden met tijdelijke 
voorzieningen, voor de periode dat in een deel van het land nog oude pro-
vincies voorkomen en in een deel reeds nieuwe. 

Vergelijking 

Louter uit financieel oogpunt rangschikt de subwerkgroep de hiervoor ver-
melde modellen en alternatieven naar toenemende kosten als volgt: 

- alternatief 3 
- alternatief 2 
- centrale model en alternatief 4 (meer gespreid in de tijd) 
- alternatief 1, 

Hoofdstuk 4. Conclusies en samenvatting 

De subwerkgroep heeft de haar gegeven opdracht tot het uitbrengen van 
een rapport over de financiële gevolgen van de reorganisatie van het bin-
nenlands bestuur slechts kunnen uitvoeren door het maken van een groot 
aantal veronderstellingen, die geheel voor haar rekening blijven. Zie hier-
voor hoofdstuk 2. Op diverse punten zijn interval-schattingen gemaakt van-
wege belangrijke onzekere factoren. Ook zijn ramingen opgenomen die het 
karakter dragen van minimumramingen. Men zie onder andere § 2.1, punt 3 
en § 2.2 punt 44, voor de gemeentelijke herindeling alsmede § 2.2, punt 28, 
voor de egalisatie van de voorzieningenniveaus. In enkele gevallen was een 
raming niet mogelijk. 

De cijfermatige resultaten van haar arbeid heeft de subwerkgroep neerge-
legd in bijlage 4. Daarbij is uitgegaan van gelijktijdige instelling van de nieu-
we provincies. In bijlage 5 is hiervan een rekenkundige bewerking gegeven 
met als uitgangspunt spreiding van de instelling van de nieuwe provincies 
over een periode van vijf jaar. In ronde bedragen, waar nodig het midden 
kiezend van een interval, zijn de totale extra kosten in de eerste reeks van ja-
ren als volgt. 

Jaar Instelling nieuwe provincies 

gelijktijdig gespreid 

x f 1 miljoen 

x-3 32 5 
x - 2 32 10 
x - 1 32 15 
x^jaar van instelling 
(eerste ) nieuwe provincies 285 70 
x+1 265 110 
x+2 255 155 
x+3 525 260 
x+4 555 360 
x+5 590 410 
x+6 620 480 
x+7 650 580 
x+8 450 560 
x+9 440 540 
x+10 430 510 
x+11 420 470 
x+12 410 425 
x+1 3 410 415 
x+14 en volgende 410 410 
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In de bovenstaande reeksen zijn oplopende bedragen begrepen voor blij-
vende extra kosten alsmede tijdelijke en éénmalige bedragen die bij gelijktij-
dige instelling in de jaren x + 3 tot en met x + 7 rond f240 min. per jaar belo-
pen, daarvóór enkele tientallen miljoenen per jaar, daarna eveneens, doch 
snel aflopend. 

Rekening houdend met onzekerheidsgrenzen zal de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur, zoals neergelegd in het concept-ontwerp van wet reor-
ganisatie binnenlands bestuur en het ambtelijke ontwerp van de overgangs-
wet reorganisatie binnenlands bestuur, jaarlijks, aan blijvende extra kosten 
netto ruwweg f400 min. vergen. 

Globaal zijn deze blijvende netto meerkosten toe te schrijven aan: x f 1 min 
(tussen haakjes de voornaamste regels van de bijlagen) 

a. de vorming van de nieuwe provincies 
— uitbreiding bestuurs- en ambtenarenapparaten, 
incl. waterkringen (5, 18 tot en met 23) 205 
— extra specifieke uitkeringen door rijk (12) 25 
— extra specifieke uitkeringen door provincies (25) 20 
— besparing pré-gewesten rijk (11) — 20 
— besparing pré-gewesten gemeenten (40) — 20 

de overdracht van gemeentelijke taken aan de 
nieuwe provincies 
— egalisatie voorzieningenniveaus (28) 75 
— individuele hulp aan gemeenten (37) 25 

de vorming van de nieuwe provincies, gecombineerd 
met de overdracht van gemeentelijke taken 
— herziening financiële verhouding provincies (26) 60 
— egalisatie voorzieningenniveau (28, politie) 25 
— complementair bestuur en inspraak (36) 25 

herziening financiële verhouding gemeenten (38) 50 
— besparing op gemeenschappelijke regelingen (45a) — 10 

210 

100 

de gemeentelijke herindeling 
— besparing op rijksambtenaren (7) 
— vermindering bestuurders en ambtenaren 
gemeenten (44) 

10 

40 

150 

50 

410 

Op globale wijze is in de paragrafen 2.3 en 2.4 aandacht geschonken aan 
de te verwachten bouwimpuls en het arbeidsmarkteffect. 

Van enkele alternatieven is zeer globaal aangegeven in welke richting de 
meerkosten daarvan gaan ten opzichte van het centrale model. Zie hiervoor 
hoofdstuk 3. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 april 1976, gewijzigd in de ver-
gadering van 10 juni 1976. 

De subwerkgroep financiën gewesten. 

Voorzitter, Dr. J. W. van der Dussen. 

Secretaris, A. Vermeulen. 
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BIJLAGE 1 Lijst van personen, die aan de samenstelling van het rapport hebben mee-
gewerkt. 

1. De heer S. Brands, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijkWerk. 

2. Dr. J. W. van der Dussen, voorzitter, Ministerie van Financiën. 
3. Drs. M. J. Engelsman, Ministerie van Justitie. 
4. Drs. A. Hoogwout, provincie Zuid-Holland. 
5. Drs J. A. Klaver, Rijksplanologische Dienst. 
6. Drs. J. Maasland, assistent secretariaat, Ministerie van Financiën. 
7. Drs. J. W. J. Marges, Ministerie van Algemene Zaken. 
8. Mr. C. F. G. de Menthon Bake, Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
9. De heer J. Mulder, Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
10. De heer A. Vermeulen, secretaris, Ministerie van Financiën. 
11. De heer J. Wagenvoort, provincie Zeeland. 
12. Drs. W. M. C. van Zaaien, secretariaat van de Raad voor de gemeente-

financiën. 
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BIJLAGE 2 Minister ie van Binnenlandse Zaken 

De Directie van het Centraal bureau voor verif icatie en f inanciële adviezen 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Wi l lemshof 
Nassaulaan 12 
's-Gravenhage 

B.B. 
B76/U74 
9 januari 1976 

Verzoek tot het instel len van een onderzoek naar de bedragen welke zijn 
gemoeid met de overdracht van taken en bevoegdheden van de gemeenten 
aan de provincies n ieuwe sti j l 

De voorgenomen reorganisat ie van het b innenlands bestuur, zoals neer-
gelegd in het concept-ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur 
en het daarbij behorende M e m o r a n d u m , zal leiden tot belangri jke f inanciële 
verschuiv ingen tussen de onderscheiden bestuurslagen. O m inzicht te krij-
gen in de bruto en netto f inanciële gevolgen is een werkgroep ingesteld die 
tot taak heeft terzake onderzoek te verr ichten. Deze werkgroep is niet vo l -
doende toegerust o m zelf al het vereiste ci j fermateriaal te verzamelen. Daar-
toe doe ik, mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, een beroep op Uw medewerk ing. Deze zou de 
vo rm kunnen hebben van een onderzoekopdracht, die U voor rekening van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoert. De omschr i jv ing daarvan 
stel ik mi j als vo lgt voor. 

Opdracht 

Globale bepal ing van de jaarl i jkse lasten voor de gemeenten van hun in de 
bij lage vermelde taken en bevoegdheden, met inachtneming van de vo lgen-
de regels: 

1. grondslag zijn de bedragen van de rekening 1 9 7 4 - voor zover gereed -
en de oorspronkel i jk begrote bedragen voor 1975; 

2. de lasten van elk van de vo lgende taken en bevoegdheden worden af-
zonderl i jk vastgesteld; 

a. de in deel I van de bi j lage vermelde taken en bevoegdheden op het ge-
bied van de ruimtel i jke orden ing, de volkshuisvest ing, het grondbele id en 
het grondbedri j f , die kunnen overgaan (in één totaal) ; 

b. de overige in deel I en de in deel II en III van de bij lage vermelde taken 
en bevoegdheden (elk afzonderl i jk). 

Het is niet u i tgesloten, dat deze taken en bevoegdheden op onderdelen 
wi jz ig ing zullen ondergaan. Van deze wi jz ig ingen, die overigens het taken-
pakket niet in wezen zullen aantasten, zal U zodra mogel i jk opgave worden 
gedaan door de heer mr. C. F. G. de Menthon Bake van mi jn departement. Ik 
laat daarbi j in het m idden , of het nog mogel i jk zal zi jn, die te verwerken; 

3. de lasten worden zoveel mogel i jk gedif ferentieerd naar gemeenten: 
a. met minder dan 10 000 inwoners, 
b. met 10 000-50 000 inwoners, 
c. met 50 000-250 000 inwoners, 
d. met meer dan 250 000 inwoners. 

Begeleiding 

Voor de aanwijzing van steekproefgemeenten, interpretatie van onduide-
l i jkheden, tussenti jdse besl issingen, die nodig zijn voor de voor tgang van 
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het onderzoek en andere problemen fungeert de subwerkgroep financiën 
gewesten als overleg- en begeleidingscommissie. 

Bij de besprekingen en beraadslagingen zal de werkgroep gaarne gebruik 
maken van de persoonlijke inbreng en deskundigheid van de heer van der 
Horst of van de door hem aan te wijzen medewerkers. 

Termijn 

Medio maart 1976 zullen de resultaten beschikbaar moeten zijn. 

Gaarne verneem ik op korte termijn of u bereid bent deze onderzoekop-
dracht uit te voeren. Ik verzoek U daarbij tevens aan te geven welk bedrag 
globaal gezien met deze opdracht gemoeid zou kunnen zijn. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
(get.) De Gaay Fortman 
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BIJLAGE 3 RAPPORT 

betreffende 
ONDERZOEKTAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
WELKE MOGELIJK WORDEN OVERGEDRAGEN VAN DE GEMEENTEN AAN 
DE PROVINCIES NIEUWE STIJL 

Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

INDEX Bijlagen 

Opdracht 
Uitvoering van de opdracht 
Verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de juistheid van de verzamelde 
gegevens 
Beperkingen van het onderzoek 
ten aanzien van enkele in de 
opdracht genoemde taken 
Uitkomsten van het onderzoek 
A. Bedragen respectievelijk 
aantallen per 1 000 inwoners 
in de onderscheiden gemeente-
groepen 
B. Omgerekende bedragen 
respectievelijk aantallen per 
gemeentegroep en landelijke 
totalen per taak 
Algemene beschouwing ten 
aanzien van de overdracht 
van taken 
Nadere uitwerking: 
I. Voorafgaande opmerkingen 
I I . Beschouwingen over de 
uitkomsten van 1974 en 1975 
I I I . Recapitulatie van de bedragen 
IV. Cijfervoorbeeld voor de 
berekening van kostenstijgingen 
bij het op niveau brengen van 
bepaalde taken 

I. Aantal gemeenten en inwoners 
begrepen in het onderzoek naar 
de kosten van bepaalde taken. 

I I . Recapitulatie van bedragen en 
aantallen per 1000 inwoners 
over 1974. 

III Recapitulatie van bedragen en 
aantallen per 1000 inwoners 
volgens begrotingen 1975. 

IV. Recapitulatie van kosten van 
diverse taken per gemeente-
groep. 

V. Enquêteformulier: Kosten 
van gemeentelijke taken en 
bevoegdheden. 
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No. 9362 R 
Onderwerp: 

Onderzoek over te dragen taken en bevoegdheden van de gemeenten aan 
de provincies nieuwe st i j l . 

Vijf bi j lagen. 

's-Gravenhage, 7 apri l 1976. 
Nassaulaan 12, te lefoon (070)624721. 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Binnenhof 19, 
's-Gravenhage 

Ingevolge Uw opdracht van 9 januari 1976, brief no. B 76/U 74, hebben wi j 
een onderzoek ingesteld naar de bedragen welke zijn gemoeid met de over-
dracht van de hierna genoemde taken en bevoegdheden van de gemeenten 
aan de provincies n ieuwe sti j l . 

Opdracht 

De opdracht hield in een globale bepal ing van de jaarli jkse lasten voor de 
gemeenten van de vo lgende taken en bevoegdheden: 

a. op het gebied van ruimtel i jke ordening, de volkshuisvest ing, het g rond-
beleid en het grondbedri j f , een en ander zoals voortv loei t ui t de artikelen IX 
en X van het concept-ontwerp van Wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur; 

b. I. de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen VIII en XI 
t /m XVII van het concept -ontwerp; 

II. de taken en bevoegdheden volgens de intent ieverklar ingen in het con-
cept-ontwerp; 

III. de taken vermeld op de negatieve lijst bij de gemeentewet (artikel V 
van het concept-ontwerp). 

Grondslag vormen de bedragen ont leend aan de gemeenterekeningen 
over 1974 (dan wel de daarin op te nemen bedragen) en de oorspronkel i jk 
begrote bedragen voor 1975. 

De lasten worden zoveel mogel i jk gedif ferentieerd naar gemeenten: 
a. met minder dan 10 000 inwoners 
b. met 10 000-50 000 inwoners 
c. met 50 000-250 000 inwoners 
d. met meer dan 250 000 inwoners 

Uitvoering van de opdracht 

Voor de ui tvoer ing van de opdracht zijn gegevens verzameld in 129 ge-
meenten (met een gezamenli jk inwonertal van ru im 5 000 000), die geselec-
teerd zijn naar: 

a. terr i tor iale spreid ing 
b. aard van de gemeenten (voor zover selectie naar dit cr i ter ium mogel i jk 

was) 
c. inwonerta l , zoals aangegeven in bij lage I van dit rapport. 
Met de differentiatie naar inwonerta l zijn w i j verder gegaan dan in uw op-

dracht werd gevraagd (zeven in plaats van vier gemeentegroepen) omdat 
w i j het vermoeden hadden dat b innen de in de opdracht genoemde groepen 
aanzienlijke verschi l len zouden bestaan in de uitgegeven bedragen voor di-
verse taken. Dit vermoeden werd door de ui tkomst van het onderzoek beves-
t igd. 

De voor de gemeentegroepen I t /m VI verzamelde bedragen en aantallen 
werden omgerekend per 1000 inwoners waarna door vermenigvud l ig ing op 
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basis van landeli jke aantal len inwoners per groep een benader ing we rd ver-
kregen van de totale bedragen (respectievelijk aantallen) per groep. 

Van de vier grote gemeenten (groep VII) werden alle relevante gegevens 
opgevraagd, zodat de totalen voor die groep (zonder omrekening) door op-
tel l ing werden verkregen. 

Enkele incidenteel extreem hoge of lage kosten zijn zoveel mogel i jk buiten 
de omrekening naar inwonerta l gehouden om verveelvoudig ing van die be-
dragen te voorkomen. 

De cijfers uit de begrot ingen over 1975 zijn vooral gebruikt ter beoordel ing 
van de aanvaardbaarheid der over 1974 verstrekte gegevens en o m na te 
gaan of nieuwe activi teiten waren gepland dan wel een kostenontwikkel ing 
na 1974 werd verwacht welke duidel i jk boven de loon-en pr i jsst i jg ingen uit-
gaan. Als benadering van de werkel i jke uitgaven over 1975 zijn de oorspron-
kelijke begrot ingen voor dat jaar in het algemeen niet bruikbaar omdat in ve-
le geval len geraamd is op basis van het salarisniveau van med io 1974. 

De ui tgewerkte cijfers steunen mede op de overwegingen die t i jdens de 
vergader ingen van de «subwerkgroep f inanciën gewesten» ter tafel zijn ge-
bracht. 

Verantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de verzamelde gege-
vens 

Voor de juistheid der aan de berekening ten grondslag l iggende gegevens 
kan door ons geen verantwoordel i jkheid worden aanvaard, omdat : 

a. de gemeenterekening over 1974 veelal nog niet beschikbaar was en 
dus met voor lop ige cijfers moest worden gewerkt ; 

b. de kostenverdel ingen in een aantal gemeenten niet vo l ledig zijn of niet 
aansluiten bij de verscheidenheid der bedoelde taken; 

c. voor zover in dit rapport en/of in de bi j lagen cijfers vermeld zijn uit de 
begrot ingen voor 1975 kunnen deze zijn beïnvloed door verschi l lende me-
thoden van ramen respectieveli jk onvol ledig zijn omdat de kosten van nieu-
we ter hand genomen taken veelal nog niet in de oorspronkel i jke begrot in-
gen zijn geraamd. 

Beperkingen van het onderzoek ten aanzien van enkele in de opdracht ge-
noemde taken 

1. In het a lgemeen zijn geen kosten berekend van taken die al leen naar de 
provincies overgaan als en voor zover gebieden worden aangewezen waar-
voor de bevoegdheid of de verpl icht ing tot vaststel l ing van bes temming-
splannen geheel op het provinciaal bestuur overgaan. De omvang van deze 
kosten is thans niet te bepalen. Bovendien behoort er ons inziens van uit te 
worden gegaan dat alle kosten die met de ontwikkel ing en u i tvoer ing van 
bestemmingsplannen samenhangen geheel kunnen wo rden gedekt uit de 
opbrengst der te verkopen terreinen. 

2. De kosten van de gemeentepol i t ie kunnen in pr incipe geheel wo rden 
gedekt uit de van het Rijk ontvangen normvergoedingen. In hoeverre tekor-
ten ten laste van de gemeenterekeningen zijn gebleven, is voor de jaren t /m 
1973 geheel bekend bij Uw departement. De tekorten zijn vooral het gevolg 
van de sterk toegenomen kosten van verkeersl ichteninstallaties (waarvan 
kan worden betwi j fe ld of deze als polit iekosten behoren te wo rden aange-
merkt) en extra kosten bij het voorzien in nieuwe huisvest ing van het pol i -
t ie-apparaat. Indien deze lasten op andere wijze zouden kunnen worden op-
gevangen (vergoed), zou een vr i jwel te verwaarlozen saldo aan tekorten res-
teren. 

Nodig is dan : 
a. dat verkeersl ichten buiten de polit iekosten worden gehouden en op an-

dere wijze worden gedekt; 
b. vol ledige vergoeding van nieuwe investeringen ten behoeve van de 

huisvesting van de poli t ie. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14322, nrs. 1-4 167 



Een berekening van de tekorten op basis van de voor 1974 en 1975 geiden-
de regeling is voorshands achterwege gelaten. 

3. De kosten van het gemeentelijk openbaar vervoer zijn niet in het kader 
van deze opdracht becijferd omdat reeds uitvoerig overleg gaande is tussen 
het Rijk en de betrokken gemeenten en de tekorten van de gemeentelijke 
openbare vervoerdiensten bij Uw departement bekend zijn. 

4. In hoeverre kosten van wegen buiten de thans bestaande planwegen 
zijn te beschouwen als kosten van bovengemeentelijke betekenis is thans 
niet bij benadering vast te stellen. In de becijferingen zijn - op verzoek van 
de subwerkgroep gedaan vóór de aanvang van ons onderzoek - begrepen 
de totale kosten (voor zover deze in de administratie als zodanig zijn verant-
woord) van: 

a. wegen buiten de bebouwde kom (niet zijnde plangwegen); 
b. tunnels, bruggen en viaducten; 
c. overige wegen, straten, pleinen en paden. 
Indien kan worden vastgesteld of geraamd welk percentage van de opper-

vlakten voor elk der genoemde categorieën wegen bestemd is voor boven-
wijks of doorgaand verkeer - welke wegen dan in een legger als bedoeld in 
de Wegenwet dienen te worden opgenomen - zouden de voor de gemeen-
ten wegvallende of door bijdragen te dekken kosten kunnen worden becij-
ferd. 

5. Buiten de berekening zijn gebleven de kosten van aanleg, inrichting en 
beheer van (zee)havens en bedrijfsterreinen, omdat: 

a. zeehavens slechts incidenteel voorkomen; 
b. van andere havens de minimumcapaciteit (nog) niet is aangegeven; 
c. bedrijfsterreinen in principe rendabel behoren te zijn (evenals de hier-

voor onder 1 genoemde bestemmingsplannen). 
6. Van de voor de gemeenten wegvallende kosten van aankopen, inrich-

ten en beheren van gronden met het oog op natuur- en/of landschapsbe-
scherming en het verlenen van medewerking daaraan konden geen afzon-
derlijke berekeningen worden gemaakt, omdat: 

a. deze kosten gedeeltelijk mede begrepen zijn in die van bosbedrijven en 
dergelijke, of 

b. deze zeer incidenteel ten laste van enkele gemeenten komen. 
7. De kosten van brandpreventie zijn voor zover ter zake activiteiten zijn 

ontwikkeld veelal begrepen in de totale kosten van de brandweer, zodat 
geen afzonderlijke berekening is gemaakt. 

Uitkomsten van het onderzoek 

A. Bedragen respectievelijk aantallen per 1000 inwoners in de onderschei-
den gemeentegroepen 

Hiervan zijn overzichten gegeven in de bijlagen II (1974) en III (1975) van 
dit rapport en wel in volgorde van de in de voor het onderzoek gebruikte for-
mulieren (zie bijlage V) gegeven opsomming van taken. 

Ter toelichting dient nog het volgende: 
1. Alle aantallen en bedragen zijn de uitkomsten van de in het onderzoek 

betrokken gemeenten; deze uitkomsten vormden de basis voor de benade-
ring van de totaal der gemeentegroep uitgegeven bedragen en dergelijke, 
alsmede voor de landelijke totalen. 

2. Bij regionale (provinciale) verzorging van een aantal taken, zoals bij 
voorbeeld brandweer, bouw- en woningtoezicht, schoolgezondheids- en 
schoolbegeleidingsdiensten en dergelijke zal vrij zeker het huidige kosten-
beeld voor de kleine gemeenten zich op den duur gaan bewegen in de rich-
ting van het voorzienings- en kostenniveau van de grotere gemeenten. 

3. De opgenomen gegevens betreffende het buitengewoon lager onder-
wijs hebben mede ten doel de omvang van de ter zake bestede tijd ter secre-
tariete benaderen respectievelijk te beoordelen. 
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4. Er zijn opmerkelijke verschillen in de cijfers van de onderscheiden ge-
meentegroepen te constateren die gedeeltelijk duidelijk aanwijsbare oorza-
ken hebben en gedeeltelijk tot vragen en/of opmerkingen aanleiding geven. 
Ons beperkende tot de cijfers van 1974 (zie bijlage II) brengen wij dienaan-
gaande het volgende onder Uw aandacht: 

a. De per 1000 inwoners uitgedrukte (bruto) uitgaven ex artikel 13 van de 
LO-wet vertonen van de kleine naar de grotere gemeenten een dalende lijn 
als gevolg van toenemende onderwijsvoorzieningen in eigen gemeenten en 
daardoor afnemende vervoersafstanden. Deze lijn wordt echter omgebogen 
bij de vier grote gemeenten (groep VII), De oorzaak hiervan is dat één ge-
meente in groep VI vrijwel geen uitgaven ex artikel 13 heeften één gemeen-
te in groep VII daarentegen ter zake bijna f 2900 per 1000 inwoners uitgaf. Bij 
eliminatie van deze twee gemeenten komen de groepen VI en VII op vrijwel 
hetzelfde niveau, namelijk pi.m. f 1450 per 1000 inwoners. 

b. bepalend voor het aantal ambtenaren ter secretarie werkzaam voor het 
buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.) zijn vooral de uitgaven ex artikel 13 en 
de omvang van het openbaar b.l.o. (in het bijzonder af te meten aan de sala-
risvergoedingen op hoofdstuk VIII, § 3a). De opgegeven tijdsbestedingen 
vertonen geen duidelijke relatie met deze uitgaven; de totaliteit ervan komt 
ons vrij laag voor. 

c. De kosten van de schoolgezondheidsdiensten in de vier grote gemeen-
ten zijn in vergelijking met de overige gemeenten zeer hoog. Dit betreft uit-
sluitend eigen (gemeentelijke) diensten; de kosten per inwoner wijken on-
derling niet veel af. 

d. De hoge kosten van de schoolbegeleidingsdiensten in groep VII zijn 
mede het gevolg van de kosten van het Pedologisch Instituut in Rotterdam 
(pl.m. f9,50 per inwoner) naastde kosten van de schooladviesdienst (pl.m. 
f8,60 per inwoner). 

e. De opgenomen kosten van de diverse categorieën wegen zijn met de 
nodige voorzichtigheid te hanteren omdat in de kleine gemeenten de loon-
kosten van eigen personeel niet of onvolledig worden verdeeld (geen dien-
sten gemeentewerken met doorberekening van alle kosten) en de verdeling 
van de kosten in de grote gemeenten niet altijd aansluit bij de omschreven 
categorieën wegen. 

Voorts is het plan-wegenbestand in de leggers, zoals bedoeld in de We-
genwet, geen constante grootheid. Diverse malen worden hierin wijzigingen 
aangebracht. Bovendien treden wijzigingen op indien het onderhoud en be-
heer van wegen (zowel planwegen als overige wegen) overgaat van ge-
meenten naar waterschappen of andetsom. 

f. Tunnels, bruggen en viaducten komen in de kleine gemeenten weinig 
voor; het zeer hoge kostenbedrag in groep VII is voor een belangrijk deel 
ontstaan door de kosten van de U-tunnel (bijna de helft van het vermelde be-
dragadf27 255). 

g. De kosten van de overige wegen, straten, pleinenen paden vertonen 
een wat ongelijkmatig verloop. In de groepen I, II en III zijn de vermelde be-
dragen wellicht onvolledig (geen diensten gemeentewerken met volledige 
kostentoerekening). 

In groep V is het kostenbedrag beïnvloed door de zeer hoge kosten in één 
gemeente (ruim f 73 per inwoner) die een gevolg zijn van de slechte bodem-
gesteldheid. 

In groep VI hebben twee gemeenten een kostenbedrag beneden dat van 
groep IV. Hier is sprake van een vaste bodemgesteldheid. 

Bij de grote gemeenten waren de nettokosten per inwoner respectievelijk 
(in volgorde van bedragen) pl.m. f 80,50, f 66, f 65 en f 64. 

Opmerkelijk is het duidelijk hoger kostenniveau van groep VII in vergelij-
king met de andere gemeenten. 

h. De kosten van openbare gezondheidszorg bedroegen in de grote ge-
meenten per inwoner respectievelijk ongeveer f 24,50, f 13,50 f 9 en f7,50. 

In geen der andere gemeenten werden dergelijke hoge bedragen gecon-
stateerd. 
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i. Van de geconstateerde kosten van openluchtrecreatie is een vol ledig 
overzicht verstrekt aan de «subwerkgroep f inanciën gewesten» voor zover 
dit de nadelige saldi van gemeentel i jke diensten betreft. Dit o m een beoor-
del ing door de subwerkgroep mogel i jk te maken. 

Niet opgenomen zijn de kosten van zwembaden, stranden en daarmede 
samenhangende kosten. In groep VII komt meer dan de helft van de uitga-
ven voor rekening van Amsterdam. 

j . Van alle verwerkte kosten van sociaal-culturele voorzieningen is even-
eens een vol ledige specificatie aan de subwerkgroep verstrekt. De kosten 
van muziekscholen en stadsbibl iotheken zijn buiten de berekening gelaten. 
In groep I heeft ru im V3 van het bedrag betrekking op de kosten van een m u -
seum in een kleine gemeente. Ook bij e l iminer ing van dit bedrag zouden de 
kosten in groep I nog duidel i jk hoger zijn dan in groep II. De keuze van de ge-
meenten voor het onderzoek kunnen hierin een rol hebben gespeeld. Ove-
rigens is een duidel i jke toeneming van deze kosten te constateren naarmate 
de gemeenten groter zijn en meer bovengemeentel i jke voorz ieningen wor-
den gecreëerd. Dit betreft vanaf groep IV (boven 20 000 inwoners) de 
schouwburgen en andere culturele centra, vanaf groep V (boven 50 000 in-
woners) de concer tgebouwen en musea. 

In groep VI heeft één gemeente een uitzonderl i jk laag kostenbedrag (± f 3 
per inwoner) en een andere gemeente zeer hoge kosten (f 67 per inwoner) . 
Na el iminat ie van deze kosten in beide gemeenten word t het gemiddelde be-
drag in die groep (drie gemeenten) ru im f 21 per inwoner. 

In groep VII zijn het duidel i jk de voorzieningen van nationale dan wel inter-
nationale betekenis die tot het zeer hoge kostenbedrag hebben geleid. 

De beoordel ing van de hiervoor - onder i en j — genoemde specificaties 
door de «subwerkgroep f inanciën» leidde tot de conclusie dat van de opge-
nomen kosten van openluchtrecreatie en sociaal-culturele voorz ieningen ge-
zamenli jk ongeveer 80% in aanmerking komt voor overdracht aan de prov in-
cies nieuwe st i j l . 

B. Omgerekende bedragen respectievelijk aantallen per gemeentegroep en 
landelijke totalen per taak 

Hiervan is een overzicht gegeven in bij lage IV van dit rapport . 

Algemene beschouwing ten aanzien van de overdracht van taken 

1. Van sommige taken zullen na de overdracht ervan de kosten voor de 
gemeenten nog «naijlen» omdat bij het wegval len van deeltaken niet veel 
personeel kan worden afgestoten; voorts zullen met name de huisvest ings-
en andere overheadkosten niet (direct) wegval len. 

2. In het a lgemeen kan niet worden aangenomen dat de door de prov in-
cies te maken kosten bij overdracht van taken exact van dezelfde omvang 
zullen zijn als de voor de gemeenten wegval lende kosten. 

3. In hoeverre door concentratie van ui tvoer ing van taken besparingen 
mogel i jk zijn is thans niet te zeggen. Onze verwacht ingen zijn in dit opzicht 
niet opt imist isch. 

4. Een duidel i jke toeneming van het totale kostenpakket moet ons inziens 
worden verwacht als gevolg van : 

a. betaling van wachtgelden aan gemeente-ambtenaren die op grond van 
leeft i jd, p laatsgebondenheid of om andere redenen niet in een (nieuwe) 
functie bij de provincies (kunnen) worden geplaatst 

b. het voorzien in nieuwe huisvesting voor de ui toefening van taken of 
plaatsing van ambtenaren in dienst van de provincies 

c. mogel i jk verminderde belangstel l ing van vr i jwi l l igers bij de brandweer 
en vervanging door beroepspersoneel bij concentratie in provinciale dien-
sten 

d. het op niveau brengen van de ui tvoering van taken en/of voorzieningen 
welke thans in de kleinere gemeenten terecht of ten onrechte nog wein ig 
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aandacht krijgen. Het is ons inziens waarschijnlijk dat bij een overneming 
door de provincie van bepaalde taken deze zullen worden opgevoerd tot het 
niveau van de grotere gemeenten. Aan het slot van dit rapport hebben wij 
een uitgewerkt voorbeeld gegeven. 

Voorts behoort, voor zover alleen salariskosten van uitvoerend personeel 
in de berekening zijn opgenomen, nog rekening te worden gehouden met 
overheadkosten, waarmede bedoeld zijn: 

kosten van leidinggevend en administratief personeel 
administratiekosten 
algemene kosten. 

Nadere uitwerking 

Hoewel wij met het voorgaande en de gegeven becijferingen in de bijla-
gen I t/m IV van dit rapport aan Uw opdracht in engere zin hebben voldaan, 
menen wij dat een nadere uitwerking noodzakelijk is met het oog op de juis-
te interpretatie van het cijfermateriaal en ten behoeve van een duidelijke re-
capitulatie van de uitkomsten van ons onderzoek. 

I. Voorafgaande opmerkingen 

1. De omvang van de te betalen wachtgelden (zie hierboven onder punt 
4a) is moeilijk te schatten. Op grond van ervaringen bij plaatsgehad hebben-
de concentraties van diensten ramen wij die voor de huidige gemeentelijke 
diensten op globaal 10% van de salariskosten in het laatste jaar voor de con-
centratie. De subwerkgroep heeft in de betreffende gevallen geraamd mini-
maal 0 en maximaal 15%. 

Voor min of meer regionale diensten verwachten wij een zodanige inpas-
sing in een provinciale dienst dat de wachtgeldverplichtingen van relatief 
geringe omvang zullen zijn. 

2. Voor zover voor nieuwe huisvesting voor het ambtelijk apparaat moet 
worden gezorgd (zie punt 4b op blz. 8 van dit rapport) menen wij op grond 
van specifieke onderzoekingen dat de kosten geraamd behoren te worden 
op f 11 000 af 12 000 per ambtenaar per jaar (prijspeil 1974). 

Dit bedrag omvat dan: 
kapitaalslasten gebouw en inrichting 
onderhoud idem 
schoonhouden 
verlichting, verwarming en water 
huispersoneel (bodes, telefonistes, receptionistes, kantinepersoneel) 
telefoonkosten 
e.d. 
3. Het mogelijk op gelijk niveau brengen van taken en voorzieningen (zie 

punt 4d op blz. 8 van dit rapport) betreft ons inziens vooral: 
schoolgezondheidsdiensten 
schoolbegeleidingsdiensten 
openbare gezondheidszorg 
en in mindere mate: 
brandweer en 
bouw- en woningtoezicht. 
Naar onze mening behoort bij overgang van deze taken naar de provincies 

een voorzienings- (en kosten-)niveau te worden geraamd van ongeveer de 
middelgrote gemeenten, aangezien het waarschijnlijk is dat dit niveau voor 
alle kleinere gemeenten (na verloop van tijd) zal gaan gelden. Zie het voor-
beeld op blz. 15/16 van dit rapport. 

4. In zoverre alleen uitvoerend personeel voor de verzorging van bepaal-
de taken is geraamd, behoort rekening te worden gehouden met de z.g. 
overheadkosten. Het bedrag hiervan is door ons voor enkele gevallen glo-
baal becijferd op 20% van de salariskosten van het uitvoerend personeel, of-
wel ± f 8000 per man uitvoerend personeel (salarispeil 1974). 
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II. Beschouwingen over de uitkomsten van 1974 en 1975 

In volgorde van de in de opdracht genoemde categorieën van taken volgt 
hier een bespreking van de in bijlage IV van dit rapport gegeven totaalcijfers 
van 1974 en 1975. 

Sub a. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondbeleid 

Totaal 1974 Totaal 1975 

Bouw en woningtoezicht, netto kosten (inclusief die van centrale diensten) 

Dit bedrag is praktisch exclusief de salariskosten van ambtenaren ter secretarie 
die bemoeienis hebben met deze taken en waarvan het bedrag geschat moet 
worden op minimaal f 10 000 000. Omdat hier voornamelijk sprake is van 
deeltaken valt bij overheveling slechts een gedeelte van dit bedrag voor de 
gemeenten weg, terwij l de huisvestings- en overheadkosten (voor zover begrepen 
in het bedrag ad f 61 000 000) ook slechts gedeeltelijk of geleidelijk wegvallen. 
Voor de provincies dient rekening te worden gehouden met veel hogere 
huisvestingskosten (nieuwbouw) en volledig toe te rekenen overheadkosten; 
uit dien hoofde behoort o.i. nog te worden gerekend op een kostenvermeerdering 
van 2 900 x f 10 000 ' = ± f 30 000 000. 
Voorts vereist het op gelijk niveau brengen van de gemiddelde salarissen in de 
kleine gemeenten met die in gemeenten boven de 20 000 inwoners een extra 
bedrag van < f 4 000 000. 
De sterk verhoogde raming van de netto kosten voor 1975 is vooral het gevolg 
van lager geraamde inkomsten wegens bouwleges, hetgeen waarschijnlijk 
verband houdt met de verwachte afneming van de bouwactiviteiten. 

Kosten structuurplannen 

Omdat dit bedrag voornamelijk bestaat uit rente en afschrijving van geactiveerde 
kosten zullen bij gehele of gedeeltelijke overheveling van deze taak de kosten 
voor de gemeenten slechts geleidelijk wegvallen (binnen vijf è tien jaar). 

Sub b. I. Overige taken volgens conceptwijzigingen bijzondere wetten 

Kosten van de brandweer 

Bij de overdracht van deze taak zijn o.i. vrij sterke kostenverhogingen te 
verwachten wegens: 

a. stijging personeelskosten als gevolg van meer beroepspersoneel na concentratie 
b. te stichten vervangende ruimten voor niet over te dragen brandweergebouwen 
(voornamelijk inpandige ruimten) 

De raming van de onder a. bedoelde stijging is afhankelijk van de veronderstelling 
tot welke omvang de vrijwilligers zullen worden vervangen door beroepspersoneel. In 
de bijlagen II en III van di t rapport zijn o.i. voldoende gegevens voorhanden om een 
bepaald uitgangspunt te kiezen. Vervangende ruimte van t 84 000 m2 gebouwen met 
stichtingskosten van 2 f 1 500 a f 2 000 per m2 vergt well icht ± f 150 000 000 met 
jaarlijkse kapitaalslasten (» 10%) van f 15 000 000. 
Hiertegenover vervalt slechts een verhoudingsgewijs klein bedrag aan kapitaalslasten 
van niet over te dragen gebouwen 

Kosten ambulancevervoer 

In verschillende gemeenten dalen deze netto kosten als gevolg van de hogere door-
berekening (aan ziekenfondsen e.d. en door hogere tarieven). 

Kosten keuringsdienst van waren 

Dit betreft de bijdragen welke de gemeenten betalen aan de eigen keuringsdienst 
respectievelijk aan de centrale gemeente. 

Kosten Kernenergiewet 

Voor de in de conceptwet genoemde taken werden t/m 1975 nog zeer weinig 
kosten gemaakt (buiten de werkzaamheden welke ter zake bij de keuringsdiensten 
voor waren worden verricht en in de kosten van die diensten begrepen zijn). 

Kosten Wet Autovervoer Personen 

Dit betreft alleen de salariskosten van de door ambtenaren bestede t i jd voor zover 
betrekking hebbend op huurauto's (taxi's). In de kleine gemeenten is dit te verwaar-
lozen; in de grotere gemeenten betreft d i t vrijwel uitsluitend deeltaken, zodat 
wellicht geen aanwijsbare kostenvermindering voor de gemeenten zal optreden bij 
overheveling van deze taak naar de provincies. Voor de provincies komen erbij de 
huisvestings- en overheadkosten voor ! dertig ambtenaren, dit is 30 x f 20 000 ■ 
f 600 000 

61 000 000 f 90 000 000 

20 000 000 21 000 000 

235 000 000 269 000 000 

17 000 000 

16 000 000 

200 000 

1 200 000 

16 000 000 

17 000 000 

100 000 

1 300 000 
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Totiul 1974 Totaal 1975 

Kosten buitengewoon lager onderwijs 

1. Uitgaven ex artikel 13 van de L.O.-wet, voor zover die thans ten laste van de 
gemeenten blijven (20% van de gedane uitgaven) 

2. Salariskosten uitvoering L.O.-wet, voor zover dit het buitengewoon lager 
onderwijs betreft 

Ook hier betreft het overwegend deeltaken van ambtenaren, zodat weinig 
aanwijsbare kostenverlagingen voor de gemeenten te verwachten zijn; waartegen-
over voor de provincies weer extra kosten van huisvesting e.d. te verwachten zijn 
(volgens de verkregen opgaven voor i 140 ambtenaren, welk aantal ons, gezien 
de total i teit van de vrij-arbeidsintensieve uitgaven ex artikel 13, ad f 32 000 000 
en de overige uitgaven ad + f 80 000 000 aan onderwijzerssalarissen en globaal 
f 200 000 000 wegens saldo lasten op hoofdstuk VIM par. 3a en 3b eerder te laag 
dan te hoog voorkomt). 

Tegenover de netto kosten (saldi van de hoofdstukken) op hoofdstuk VIM par. 3a 
en 3b van de gewone dienst der gemeenten staat een uitkering uit het gemeente-
fonds op hoofdstuk XI par. 2, welke uitkering in principe kostendekkend 
behoort te zijn. 
In hoeverre de kosten werkelijk worden gedekt, kan (nog) niet worden bepaald 
omdat: 

a. de vaststelling van de uitkering vrij laat geschiedt 
b. veel diversiteit bestaat in de methode van de raming van de kosten (bijv. 
m.b.t. de kosten van gymnastiekonderwijs en de zgn. randdiensten) en de 
uitkeringen (verwachte dekking van de kosten). 

3. Schooltoezicht (voor zover b.l.o.) 

Dit betreft alleen de kosten van deeltaken van gemeentelijke schoolinspecteurs; 
een aanwijzbare vermindering van kosten is voor de gemeenten niet te verwachten. 

Sub b. I I . In de intentieverklaring opgenomen taken* 

Kosten Hinderwet 

Vermeld zijn in bijlage IV van d i t rapport de ambtenaren die zich met deze taak 
bezig houden buiten die welke bij de diensten voor bouw- en woningtoezicht 
zijn ondergebracht en waarvoor bij overheveling nog huisvestings- en overhead-
kosten moeten worden gerekend (100 x < f 20 000). 

Kosten van schoolgezondheidsdiensten 

Omdat ter zake in de kleine gemeenten nog niet veel activiteiten zijn ontwikkeld, 
zal bij centralisatie van die diensten waarschijnlijk rekening moeten worden 
gehouden met het op gelijk niveau brengen van deze voorziening zoals thans het 
peil is in de grotere gemeenten. 
Afhankeli jk van de veronderstelling welke gemeentegrootte als uitgangspunt 
voor het verwachte kostenniveau wordt gekozen, kan met behulp van de gegevens 
in de bijlagen II en III de te verwachten kostenstijging worden geraamd. 

Kosten van schooltandverzorging 

Een belangrijke wijziging in het kostenbeeld als gevolg van concentratie is o.i. niet 
te verwachten. 

Kosten van schoolbegeleidingsdiensten 

Hiervoor geldt hetzelfde als wat opgemerkt is ten aanzien van de kosten van 
schoolgezondheidsdiensten, zij het dat de sterke stijging van de ramingen voor 
1975 (die ver uitgaat boven de trendmatige salarisstijgingen) een snellere 
aanpassing aan het kostenniveau van de grotere gemeenten doet verwachten. 

6 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

6 000 000 

400 000 

15 000 000 

400 000 

16 000 000 

55 000 000 63 000 000 

16 000 000 

44 000 000 

18 000 000 

60 000 000 

Sub b. I I I . Taken vermeld op de negatieve lijst bij de gemeentewet 

Kosten van aanleg (kapitaalslasten), beheer en onderhoud van wegen 

Secundaire wegen, netto kosten 
Tertiaire wegen, netto kosten 
Quartaire wegen, netto kosten 

Omdat de kostentoerekening in veel kleine gemeenten (waar geen dienst 
gemeentewerken bestaat) onvolledig is, en de specificering van de kosten 
in de grotere gemeenten veelal niet aansluit bij de diverse categorieën van 
wegen, moeten vorengenoemde bedragen onvolledig worden geacht. 

2 000 000 
23 000 000 
23 000 000 

6 000 000 
31 000 000 
40 000 000 
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Totaal 1974 Totaal 1975 

De kosten van de hiernavolgende categorieën zijn gegeven in bruto bedragen. 
Tijdens ons onderzoek konden geen richtli jnen worden gegeven voor een 
afsplitsing van de kosten van wegen en voorzieningen bestemd voor boven-
wijks of doorgaand verkeer en die in een legger als bedoeld in de l/Vegen wet 
dienen te morden opgenomen. 

Overige wegen buiten de bebouwde kom, totale kosten 

In verschillende gemeenten zijn deze kosten schattenderwijze vastgesteld. 
Genoemd bedrag is dus slechts een zeer globale indicatie. 
Een aantal van deze wegen is o.i. niet aan te merken als 'bestemd voor 
bovenwijks of doorgaand verkeer'. 

81 000 000 94 000 000 

Tunnels, bruggen en viaducten, totale kosten 

Hiervoor geldt wat betreft de hoogte van de kosten hetzelfde als voor de 
hiervoor omschreven categorie. 
De werkelijk voor de gemeenten wegvallende kosten zouden eerst kunnen 
worden berekend na aanwijzing van die kunstwerken welke aan de provincies 
zullen worden overgedragen. 

88 000 000 93 000 000 

Overige wegen, straten, pleinen en paden, totale kosten 

Dit betreft de op de gelijknamige modelpost van de gemeenterekening 
verantwoorde bedragen, eventueel verminderd met een bedrag dat — al 
of niet op grond van exacte gegevens - op één of meer der vorige 
categorieën werd overgeboekt. 

510 000 000 592 000 000 

Kosten van openbare gezondheidszorg 

Buiten de berekening zijn gebleven de door de gemeenten afzonderlijk (buiten 
de gezondheidsdiensten oml betaalde bedragen voor bijv. t.b.c."bestrijding, drugs-
bestrijding, onderzoekingen naar baarmoederhalskanker, rattenbestrijding e.d., 
omdat d i t veelal subsidies aan of verrekeningen met particuliere instellingen 
(kruisverenigingen e.d.) betrof. 

Overigens geldt ook voor deze kosten hetzelfde als wat hiervoor (op blz. 1 75) 
opgemerkt is t.a.v. de kosten van schoolgezondheidsdiensten. 

47 000 000 57 000 000 

Kosten van openluchtrecreatie 

Kosten van sociaal-culturele instellingen 

Zoals hiervoor (op blz. 1 72 van dit rapport) reeds is vermeld, komt naar de 
mening van de subwerkgroep ongeveer 80% van de ter zake becijferde kosten in 
aanmerking voor overdracht aan de provincies nieuwe sti j l . Uitgaande van de 
vermelde bedragen in bijlage IV van d i t rapport wordt de berekening als volgt: 
80% van f 285 000 000 
80% van f 313 000 000 

f 228 000 000 
f 250 000 000 

' Omdat bij de grotere diensten voor bouw-
en woningtoezicht reeds huisvestings- en 
overheadkosten in de opgegeven bruto 
kosten begrepen zijn, is hier voor toege-
voegde kosten bij concentratie de helft 
van de berekende bedragen per ambtenaar 
(f 12 000+ f 8 000) aangehouden. 
; Ervaringscijfers voor drie nieuwe brand-
weerkazernes, gebouwd in 1974/75 
" Politiekosten en kosten van openbaar 
vervoer zijn (voorlopig) buiten de bere-
kening gebleven om de hiervoor op 
blz. 169 onder punt 2 genoemde redenen. 
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I I I . Recapitulatie van de bedragen 

Het voorgaande recapitulerend komen wij tot de volgende opstelling van de 
kosten der over te dragen taken: 

1974 1975 

f 61 000 000 f 90 000 000 
10 000 000 10 000 000 
30 000 000 30 000 000 
4 000 000 4 000 000 

p.m. p.m. 

20 000 000 21 000 000 

235 000 000 269 000 000 
p.m. p.m. 

15 000 000 15 000 000 
p.m. p.m. 

17 000 000 16 000 000 

16 000 000 17 000 000 

Suba. 
Bouw en woningtoezicht (netto kosten) 

Bij: 1. Ter secretarie bestede t i j d ' 
2. Voor nieuwe huisvestingskosten en overheadkosten2 

3. Salarisaanpassing voor het personeel van de kleine gemeenten2 

4. Wachtgelden2 

Kosten structuurplannen' 

Subb.1. 
Kosten van de brandweer 

Bij: 1. Voor vervanging vrijwilligers door beroepspersoneel2 

2. Kapitaalslasten nieuwbouw2 

3. Wachtgelden2 

Kosten ambulancevervoer 

Kosten keuringsdiensten van waren 

Kosten Kernenergiewet (voor zover buiten de keuringsdiensten van waren , 
gemaakt) 200 000 100 000 

Kosten Wet Autovervoer Personen' 1 200 000 1 300 000 

Bij: Voor huisvestings-en overheadkosten2 600 000 600 000 

Kosten buitengewoon lager onderwijs 

1. 20% van de uitgaven ex artikel 13 van de L.O.-wet 6 000 000 7 000 000 
2. Salariskosten uitvoering L.O.-wet voor zover buitengewoon onderwijs' 6 000 000 6 000 000 
Bij: Voor huisvestings-en overheadkosten 140 x f 20 0002 3 000 000 3 000 000 
3. Schooltoezicht (voor b.l.o.) ' 400 000 400 000 

Sub b.II. 
Kosten Hinderwet 15 000 000 16 000 000 

Bij: Voor huisvestings-en overheadkosten2 2 000 000 2 000 000 

Kosten schoolgezondheidsdiensten 55 000 000 63 000 000 

Bij: Voor het op niveau brengen van de diensten naar het peil van de grotere 
gemeenten p.m. p.m. 

Kosten schooltandverzorging 16 000 000 18 000 000 

Kosten schoolbegeleidingsdiensten 44 000 000 60 000 000 

Bij : Voor het op niveau brengen van de diensten naar het peil van de 
grotere gemeenten p.m. p.m. 

Sub b.III. 
Kosten van aanleg, beheer en onderhoud van wegen 

Secundaire wegen, netto kosten' 2 000 000 6 000 000 
Tertiaire wegen, idem3 23 000 000 31 000 000 
Quartaire wegen, idem' 23 000 000 40 000 000 
Overige buitenwegen4 8 1 0 0 0 000 94 000 000 
Tunnels, bruggen en viaducten" 88 000 000 93 000 000 
Overige wegen, straten, pleinen e.d.4 510 000 000 592 000 000 

Kosten van openbare gezondheidszorg 47 000 000 57 000 000 

Bij: Voor het op niveau brengen van de diensten naar het peil van de grotere 
gemeenten p.m. p.m. 

Kosten van openluchtrecreatie en van sociaal-culturele voorzieningen (voor 
zover overdracht van taken wordt verondersteld) 228 000 000 250 000 000 

1 Voor de gemeenten geleidelijk wegvallende ' Te verhogen met een bedrag voor onvol- J Deze objecten komen niet of slechts 
kosten. doende toegerekende kosten in de gemeente- gedeeltelijk in aanmerking voor overdracht 
2 Kosten als gevolg van overdracht van administraties. aan de provincies, 
taken; dus geen wegvallende kosten voor 
de gemeenten. 
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IV. Cijfervoorbeeld voor berekening van kostenstijgingen bij het op niveau 
brengen van bepaalde taken 

Bij overdracht van taken aan de provincies is het wellicht onvermijdelijk 
dat bepaalde taken zullen worden opgevoerd tot het niveau van de grotere 
gemeenten. Deze stijging zal afhankelijk zijn van het nagestreefde (eventueel 
te veronderstellen) niveau. Met behulp van de gegevens uit de bijlagen II en 
III van dit rapport kan bij elke te veronderstellen optrekking naar een niveau 
dat geldt in een bepaalde gemeenteklasse (grootte-klasse) een becijfering 
worden gemaakt. Wij geven u hiervan het volgende voorbee/dmet betrek-
king tot de kosten van schoolbegeleidingsdiensten 1974 (zie bijlage II): 

Gemeenteklasse Kosten per Meerkosten per 1 000 inwoners bi j optrekk ing tot het niveau van 
1 000 inw. 1 000 inw. 

Klasse I I I Klasse IV Klasse V Klasse VI 

I minder dan 5 000 inw. f 455 f 827 f 567 f 3 309 f 3 999 
II 5 000 - 10 000 inw. 623 659 399 3 141 3 831 
I I I 10 000 - 20 000 inw. 1 282 - 260 2 482 3 172 
IV 20 000 - 50 000 inw. 1 022 2 742 3 432 
V 50 000 - 100 000 inw. 3 764 690 
VI 100 000 - 250 000 inw. 4 454 

Totale stijging (x f 1000) * 
I 877 x bedrag per 1 000 inw. f 725 f 497 f 2 902 f 3 507 
II 1 558 x bedrag per 1 000 inw. 1 027 622 4 894 5 969 
I I I 2 431 x bedrag per 1 000 inw. 632 6 034 7 7 1 1 
IV 2 906 x bedrag per 1 000 inw. 7 968 9 973 
V 1 866 x bedrag per 1 000 inw. 1 288 

Totaal (x f 1 000) 

inw. 

f 1 752 f 487 f 21 798 f 28 448 

Naar de situatie in 1974 betekent een optrekken naar het gemiddeld ni-
veau van de gemeenten met 50 000 tot 100 000 inwoners een kostenstijging 
van ± f 22 000 000 en tot het gemiddeld niveau van de gemeenten met 
100 000 tot 250 000 inwoners een kostenstijging van ± f 28 000 000. 

Tijdens ons onderzoek raamde de subwerkgroep een stelpost voor egali-
satie van voorzieningsniveaus tot een bedrag van f 75 000 000 als «harde 
kern» met de notitie dat als men op grote schaal de vrijwillige brandweer 
zou vervangen door beroepsbrandweer een aanzienlijk hoger bedrag nodig 
zou zijn. In dit bedrag zijn mede begrepen de extra kosten verbonden aan de 
huisvesting etc. van ± 3000 ambtenaren van «bouw- en woningtoezicht» en 
enkele andere kleine groepen ambtenaren. Het is ons inziens niet onwaar-
schijnlijk dat deze geraamde «harde kern» een minimumpositie is. 

Wij menen hiermede aan Uw opdracht te hebben voldaan. 

Hoogachtend, 

H. van der Horst, registeraccountant, 
directeur 
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BIJLAGE I 

PROVINCIES NIEUWE STIJL 

Aantal gemeenten en inwoners begrepen in het onderzoek naar de kosten van bepaalde taken 

Gemeen tegroepen In het onderzoek betrokken Landelijke aantallen 

Per 1 januari 1974 

I minder dan 5 000 inwoners 
II 5 0 0 0 - 10 000 inwoners 

III 10 0 0 0 - 20 000 inwoners 
IV 20 0 0 0 - 50 000 inwoners 

V 50 0 0 0 - 100 000 inwoners 
VI 100 0 0 0 - 2 5 0 000 inwoners 

VI I 250 000 en meer inwoners 

Totalen 

29 gemeenten met 81 499 inwoners 
26 177 052 

29 : 

25 

11 
5 

425 687 -
779 023 

762 073 
680 518 

2 165 046 

308 gemeenten met 876 958 inwoners 
221 ' 

171 
100 

26 
12 

1 558 179' 

2 435 137 inwoners 

2 430 8 6 7 ' inwoners 

2 906 352 

5 337 219 inwoners 

1 865 791 inwoners 

1 685 1 72 

3 550 963 inwoners 

2 165 046 inwoners 129 gemeenten met 5 070 898 inwoners 842 gemeenten met 13 488 365 inwoners 

Per 1 januari 1975 

I minder dan 5 000 inwoners 
5 0 0 0 - 10 000 inwoners 

III 10 0 0 0 - 20 000 inwoners 
IV 20 0 0 0 - 50 000 inwoners 

V 50 0 0 0 - 1 0 0 000 inwoners 
VI 100 0 0 0 - 2 5 0 000 inwoners 

VI I 250 000 en meer inwoners 

Totalen 

29 gemeenten met 82 897 inwoners 
26 180 149 

29 
25 

11 
5 

432 321 
793 534 

771 766 
677 353 

2 117 720 

302 gemeenten met 861 202 inwoners 
222 

170 
105 

27 
12 

1 569 855 

2 431 057 inwoners 

2 408 964 inwoners 

3 032 589 

5 441 553 inwoners 

1 928 395 inwoners 

1 677 930 

3 606 325 inwoners 

2 117 720 inwoners 129 gemeenten met 5 055 740 inwoners 842 gemeenten met 13 596 655 inwoners 

1 Exclusief Elburg (6206 inwoners). 
2 Inclusief de per 1 augustus 1974 samen-
gevoegde gemeenten Elburg (6206 in-
woners) en Doornspijk (11 690 inwoners). 
1 Inclusief 6206 inwoners van Elburg. 
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B I J L A G E I I 

PROVINCIES NIEUWE STIJL 

Recapitulatie van bedragen en aantallen per 1000 inwoners over 1974 

Omschrijving Gemeen tegroe pen 

I II 
« 5 000 (5 0 0 0 -
inw.) 10 000 

inw.) 

III IV V VI 
(10 000 - (20 0 0 0 - (50 0 0 0 - (100 000-
20 000 50 000 100 000 250 000 
inw.) inw.) inw.) inw.) 

VII 

Landelijke 
cijfers 
(gewogen 

O 250000 gemiddelde) 
inw.) 

Totaal aantal inwoners per 
1 januari 

Brandweer 

Aantal: 
Beroepspersoneel 

876 958 1558 179 2 430 867 2 906 352 1865 791 1685 172 2 165 046 

0.011 0,057 0,394 0,568 0,75 0,261 

Vrijwill igers 

Kosten: 
Personeelslasten 
Kapitaalslasten 
Overige kosten 
Bijdragen regionale brandweer 

Totaal 

Kapitaalslasten over te 
dragen gebouwen 

Oppervlakte niet over te 
dragen gebouwen 

Kosten structuurplannen 

Bouw en woningtoezicht 

Bruto kosten 
Af: 
Ontvangen leges 
Kosten Hinderwet 

Netto kosten 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

Bijdrage centrale dienst 
Af: 

Ontvangen leges 

Netto kosten 

Kosten Hinderwet 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 
Bij: 
Van bouw- en woning-
toezicht 
Adviezen van derden 
Totale kosten 

6,06 3,25 2,62 1,47 0,694 0,202 0,121 1,699 

f 1 864 f 1 897 f 2 480 
2 882 1671 2 060 
3 575 3 027 3 829 
561 360 203 

f 4 583 f 16 338 f 22 756 
2 287 1765 2 123 
3 367 2 393 2 346 
738 49 1 242 

f 31 945 f 12 005 
2 051 2 082 
2 627 3 043 
930 277 

f 8 882 f 6 955 f 8 572 f 10 975 f 20 545 f 25 983 f 37 553 f 17 407 

721 f 337 f 676 f 835 f 851 f 653 f 1 104 f 764 

11,47 nr 10 rrr 8,86 m- 4,6 m 2 2,12 m ' 4,48 m 2 2,79 m 2 5,792 m 2 

1 961 f 1 480 f 1 1? f 1 758 f 1 353 f 1 004 f 1 838 f 1 499 

4 426 f 7 579 f 8 250 f 10 868 f 11685 f 11080 f 15 501 f 10 481 

2 382 
223 

6 140 
116 

6 883 
180 

6 371 
700 

6 845 
1 198 

5 973 
669 

3 716 
886 

5 766 
604 

f 1 821 f 1 323 f 1 187 f 3 797 f 3 642 f 4 438 f 10 899 f 4 111 

0,15 0,175 0,178 0,194 0,223 0,221 0,287 0,208 

f 38 300 f 36 820 f 41 380 f 44 900 f 43 500 f 44 250 f 43 100 f 42 670 

f 5 745 f 6 443 f 7 366 f 8710 f 9 737 f 9 778 f 12 364 f 8 876 

f 7 860 f 440 

2 296 496 

724 

405 

f 5 564 f 56 f 319 

f 692 
281 

f 411 

0,005 0,011 0,017 0,011 0,002 0,002 0,008 

f 33 000 f 35 530 f 33 690 f 36 270 f 44 700 f 43 000 f 34 750 

174 f 

223 
59 

391 f 

116 
98 

573 f 

180 
153 

399 f 

700 
3 

117 f 

1 198 

- f 

669 
315 

101 f 

886 
1 016 

278 

604 
245 

456 f 605 f 906 f 1 102 f 1 315 f 984 f 2 003 f 1 127 
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Omschrijving Gemeen tegroepen 

1 
« 5 000 
inw. 

II 
(5 000-
10 000 

III 
(10 000-
20 000 

IV 
(20 000-
50 000 

V 
(50 000-
100 000 

inw.) inw.) inw.) inw.) 

Landelijke 
cijfers 

V I V I I (gewogen 
(100 0 0 0 - ( 2 5 0 000 gemiddelde) 
250 000 inw.) 
inw.) 

Kosten ambulancevervoer 

Bijdragen aan ambulance-
diensten 
Netto kosten eigen dienst 

Totale kosten 

362 f 295 f 
101 

176 f 415 f 
198 

270 f 
1 421 2 153 

- f 216 
3 436 1071 

362 f 396 f 176 f 613 f 1691 f 2 153 f 3 436 f 1 287 

Keuringsdienst van waren 

Bijdragen ingevolge de 
Warenwet f 1 186 f 1154 f 1 127 f 1152 f 1 123 f 1011 f 1 313 f 1 154 

Kosten Kernenergiewet 

Kosten Wet Autovervoer 
Personen 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

Kosten buitengewoon lager 
onderwijs 

Uitgaven artikel 13 L.O.-wet 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

Salarisvergoeding op 
hoofdstuk VI I I § 3a 

Netto kosten op hoofdstuk 
V I I I § 3a 
Idem op hoofdstuk VI I I § 3b 

Totaal netto kosten 

Inspec tie b. I. o. 

Schoolgezondheidsdiensten 

Nadelig saldo gemeentelijke 
dienst 
Bijdragen aan andere 
diensten 

Totaal 

44 f 51 f 14 

< 0,001 0,002 0,002 0,005 

30 f 

f 39 270 f 36 590 f 59 310 

344 f 87 98 f 91 f 

f 3 892 f 3 197 f 3 153 f 2 367 f 1 783 f 1082 f 1 777 f 2 368 

0,005 0,008 0,005 0,009 0,015 0,012 0,013 0,010 

f 40 000 f 40 600 f 46 800 f 43 050 f 38 500 f 36 600 f 43 100 f 43 400 

f 196 f 325 f 234 f 387 f 583 f 457 f 578 f 434 

f 2 071 f 5 855 f 5 895 f 8 917 f 12 202 f 5 521 

56 f 
1 461 

7 f 1181 f 3 644 f 3 049 f 3 598 f 11 789 f 3 766 
406 7 919 12 583 13 273 17 517 10 139 9 933 

1 517 f 413 f 9 100 f 16 227 f 16 322 f 21115 f 21928 f 13 699 

73 f 109 f 27 

f - f 

2 704 2 945 

717 f 

2 954 

923 f 2 132 f 2 372 f 6 218 f 1917 

2 831 2 029 1 740 2 157 

f 2 704 f 2 945 f 3 671 f 3 754 f 4 161 f 4 112 f 6 218 f 4 074 

Schooltandzorg 

Nadelig saldo gemeente-
lijke dienst 
Bijdragen aan andere 
diensten 1 139 1 032 

189 f 

1 182 

28 f 

1 299 1 218 

547 f 

829 

502 f 188 

232 995 

Totaal f 1 139 f 1 032 f 1 371 f 1 327 f 1 218 f 1 376 f 734 f 1 183 
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Omschrijving Gemeentegroepen 

« 5 000 
inw.) 

II 
(5 0 0 0 -
10 000 

I I I 
(10 000-
20 000 
inw.) 

IV 
(20 0 0 0 -
50 000 
inw.) 

V 
(50 0 0 0 -
100 000 
inw.) 

V I 
(100 000-
250 000 
inw.) 

VI I 
(> 250 000 
inw.) 

Landelijke 
cijfers 
(gewogen 
gemiddelde) 

Schoolbegeleid ingsd ienst 

Nadelig saldo gemeente-
lijke dienst 
Bijdragen aan andere 
diensten 

Totaal 

Secundaire wegen 

Bijdragen 

Netto kosten 

Tertiaire wegen 

Bijdragen 

Netto kosten 

Quartaire wegen 

Bijdragen 

Netto kosten 

Wegen buiten bebouwde kom 
Totaal kosten 
Tunnels, bruggen enz. 
Totaal kosten 

Overige wegen, straten enz. 

Netto kosten 

Openbare gezondheidszorg 

Nadelig saldo gezondheids-
dienst 
Bijdragen aan andere 
diensten 

Totaal 

455 

- f 29 f 

623 1 253 

168 f 2 303 f 1915 f 10 287 f 2 250 

854 1461 2 539 1031 

f 455 f 623 f 1 282 f 1 022 f 3 764 f 4 454 f 10 287 f 3 281 

f 902 f 1 796 f 4 149 f 1 971 f 3 093 f 629 f _ f 1 945 

f 148 f 652 - f 863 - f 118 f 447 f 1 011 f - f 175 

f 13 806 f 6 092 f 3 370 f 1 557 f 1 221 f 799 f 79 f 2 826 

f 5 118 f 3 934 f 2 379 f 1 130 f 1 354 f 518 f 129 f 1 732 

f 6 590 f 7 208 f 5 250 f 2 502 f 961 f 325 f 29 f 2 925 

f 4 307 f 2 662 f 2 659 f 2 163 f 1 175 f 62 - t 5 f 1 702 

f 7 025 f 9 701 f 10 399 f 8 372 f 3 590 f 780 f 961 f 6 004 

f 121 f 570 f 1 722 f 1 474 f 4 057 f 7 008 f 27 255 f 6 513 

f 21 766 f 23 099 f 23 939 f 33 749 f 45 632 f 36 970 f 69 426 f 37 746 

249 
- f 

585 470 
568 f 2 385 f 4 062 f 13 100 f 3 063 

512 - 871 418 

249 f 585 f 470 f 1 080 f 2 385 f 4 062 f 23 971 f 3 481 

Kosten openluchtrecreatie 

Nadelig saldo gemeentelijke 
diensten 
Bijdragen aan andere 
diensten 

Totaal 

Kosten sociaal/culturele 
voorzieningen 

Nadelig saldo gemeentelijke 
diensten 
Bijdragen aan regionale 
instellingen 

179 f 455 f 1 065 f 665 f 1 942 f 4 708 f 13 598 f 3 585 

964 1184 599 1094 838 3 765 3 857 1603 

1143 f 1 639 f 1664 f 1 759 f 2 780 f 8 473 f 17 455 t 5 188 

1 299 156 
675 f 2 852 f 10 662 f 20 468 f 36 369 f 10 607 

498 4 889 2 212 9 410 16 439 5 366 

Totaal I 1 299 f 156 f 1 173 f 7 741 f 12874 f 29 878 f 52 808 f 15973 
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BIJLAGE III 

PROVINCIES NIEUWE STIJL 

Recapitulatie van bedragen en aantallen per 1000 inwoners volgens begrotingen 1975 

Omschrijving Gemeen tegroepen Landelijke 
cijfers 
(gewogen 
gemiddelde) 

I 
« 5 000 
inw.) 

II 
(5 0 0 0 -
10 000 

III 
(10 0 0 0 -
20 000 

IV 
(20 000-
50 000 

V 
(50 0 0 0 -
100 000 

VI 
(100 0 0 0 -
250 000 

V I I 
(> 250 000 
inw.) 

Landelijke 
cijfers 
(gewogen 
gemiddelde) 

inw.) inw.) inw.) inw.) inw.) 

Totaal aantal inwoners 
per 1 januari 861 202 1 569 855 2 408 964 3 032 589 1 928 395 1 677 930 2 117 720 

Brandweer 
Aantal: 
Beroepspersoneel 
Vrijwilligers 5,97 3,2 

0,011 
2,61 

0,066 
1,48 

0,414 
0,699 

0,597 
0,222 

0,786 
0,118 

0,271 
1,686 

f 10 186 f 8 471 f 9 525 f 11 876 f 22 833 f 28 863 f 45 290 f 19 814 

f 767 f 429 f 965 f 979 f 854 f 735 f 1 161 f 879 

11 ,28m 2 9,8 m2 10,5 m2 4,82 m2 2,85 m2 4,5 m2 2,85 m2 6,187 m2 

f 1 516 f 1 508 f 1 232 f 1 680 f 1 440 f 1 120 f 2 103 f 1 533 

Kosten: 
Personeelslasten f 2 292 f 2 080 f 2 621 f 4 992 f 17 859 f 25 138 f 37 665 f 13 464 
Kapitaalslasten 3 314 2 069 2 536 2 459 1942 2 352 2 424 2 389 
Overige kosten 3 962 3 856 4 090 3 596 2 972 2 638 4 057 3 601 
Bijdragen regionale brandweer 618 466 278 829 60 1265 1144 360 

Totaal 

Kapitaalslasten over te 
dragen gebouwen 

Oppervlakte niet over te 
dragen gebouwen 

Kosten structuurplannen 

Bouw en woningtoezicht 

Bruto kosten 
Af: 
Ontvangen leges 1 772 4 360 4 605 6 048 5 252 4 994 4 004 4 765 
Kosten Hinderwet 229 119 177 756 1276 808 982 662 

Netto kosten 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

f 703 

231 

4 924 f 8 684 f 8 516 f 11655 

1 772 4 360 4 605 6 048 
229 119 177 756 

f 2 923 f 4 205 f 3 734 f 4 8 5 1 f 6 197 f 6 849 f 13 129 f 6 183 

0,15 0,19 0,18 0,197 0,224 0,229 0,296 0,214 

f 41 740 f 39 290 f 42 540 f 49 600 f 45 090 f 49 390 f 49 250 f 46 360 

f 6 436 f 7 480 f 7 680 f 9 776 f 10 128 f 11353 f 14 581 f 9 921 

Bijdragen centrale dienst 
Af: 
Ontvangen leges 

f 8 073 

2 011 

f 417 

389 

f 809 

330 

Netto kosten f 

O.C 

6 062 f 28 f 479 

Kosten Hinderwet 

Aantal ambtenaren 

f 

O.C 105 0,01 0,019 

472 

0,011 0,002 0,002 0,008 

Gemiddelde salariskosten f 34 750 f 30 510 f 40 630 f 37 670 f 44 700 

Totaal salariskosten f 168 f 330 f 809 f 427 f 116 f 
Bij: 
Van bouw- en woning-
toezicht 229 119 177 756 1276 
Adviezen van derden 58 70 116 13 

f 

f 

45 900 f 40 630 

-

f 

f 132 f 325 

808 982 662 
351 708 188 

Totale kosten f 455 f 519 f 1 102 f 1196 f 1 392 f 1159 f 1 822 f 1175 
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Omschrijving Gemeentegroepen 

« 5 000 
inw.) 

II 
(5 0 0 0 -
10 000 
inw.) 

III 
(10 000-
20 000 
inw.) 

IV 
(20 0 0 0 -
50 000 
inw.) 

V 
(50 0 0 0 -
100 000 
inw.) 

VI 
(100 000-
250 000 
inw.) 

V I I 
O 250 000 
inw.) 

Landelijke 
cijfers 
(gewogen 
gemiddelde) 

Kosten ambulancevervoer 

Bijdragen aan ambulance-
diensten 
Netto kosten eigen dienst 

Totale kosten 

390 f 

390 f 

266 f 
97 

191 f 393 f 
290 

353 f 
961 1 629 3 631 

363 f 191 f 

226 
980 

683 f 1 314 f 1629 f 3 631 f 1206 

1 314 f 1 253 f 1 256 f 1 290 f 1 249 f 1 153 f 1 454 f 1 284 

59 f 

0,002 0,002 0,005 

Keuringsdienst van waren 

Bijdragen ingevolge de 
Warenwet 

Kosten Kernenergiewet 

Kosten Wet Autovervoer 
Personen 

Aantal ambtenaren 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

Kosten buitengewoon lager 
onderwijs 

Uitgaven artikel 13 L.0. wet f 4 453 f 3 391 f 3 1 1 1 f 2 190 f 1926 f 1119 f 2 1 1 8 f 2 454 

Aantal ambtenaren 0,005 

f 43 790 f 42 940 f 67 730 

31 f 108 f 108 f 401 f 98 

0,008 0,006 0,009 0,014 0,012 0,013 0,010 

215 f 

f 53 f 

Gemiddelde salariskosten 

Totaal salariskosten 

Salarisvergoeding op hoofd-
stuk V I I I § 3a 

Netto kosten op hoofd-
stuk V I I I § 3a 
Idem op hoofdstuk V I I I § 3b 1603 

Totaal netto kosten 

Inspectie b.l.o. 

School gezondheidsdiensten 

Nadelig saldo gemeentelijke 
dienst f 
Bi|dragen aan andere diensten 

f 44 500 f 42 350 f 41850 f 44 560 f 42 880 f 39 990 f 48 790 f 46 100 

360 f 252 f 413 f 642 f 508 f 669 f 461 

1721 f 5 357 f 6 038 f 8 572 f 14 070 f 5 605 

f 1 656 f 

17 f 1 130 f 4 625 f 3 372 f 5 565 f 13 826 f 4 555 
511 8 785 14 169 15 784 19 981 12 140 11472 

528 f 9 915 f 18 794 f 19 156 f 25 546 f 25 966 f 16 027 

81 f 136 f 31 

3 027 3 325 
211 f 

3 473 
926 f 2 309 f 2 765 f 7 445 f 2 144 

3 380 2 441 2 339 2 508 

Totaal f 3 027 f 3 325 f 3 684 f 4 306 f 4 750 f 5 104 f 7 445 f 4 652 

Schooltandzorg 

Nadelig saldo gemeentelijke 
dienst f 
Bijdragen aan andere diensten 1 226 1 142 

170 f 
1 352 

33 f 
1 457 1 329 

526 f 
832 

585 f 121 
425 1 203 

Totaal 

Schoolbegeleidingsdienst 

Nadelig saldo gemeentelijke 
dienst f 
Bi|dragen aan andere diensten 

f 1 226 f 1 142 f 1 522 f 1 490 f 1 329 f 1 358 f 1 010 f 1 324 

936 1 299 
23 f 

1 871 
238 f 2 218 f 2 316 f 13 315 f 2 731 

1 617 2 398 3 683 1 697 

Totaal 936 f 1 299 f 1894 f 1 855 f 4 616 f 5 999 f 13 315 f 4 428 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14322, nrs. 1-4 182 



Omschrijving Gemeentegroepen Landelijke 
cijfers 

I II III IV V VI V I I (gewogen 
« 5 0 0 0 ( 5 0 0 0 - (10000- (20 000 (50000- - ( 1 0 0 0 0 0 - O 2 5 0 0 0 0 gemiddelde) 
inw.) 10 000 20 000 50 000 100 000 250 000 inw.) 

inw. inw.) inw.) inw.) inw.) inw.) 

Secundaire wegen 

Bijdragen f 887 f 2 201 f 4 553 f 2 208 f 3 024 f 731 f 2 128 

Netto kosten f 270 f 776 f 145 f 92 f 1 267 f 219 f 435 

Tertiaire wegen 

Bijdragen f 23 448 f 8 462 f 4 026 f 1 723 t 1493 f 861 f 66 f 3 888 

Netto kosten f 7 176 f 5 139 f 3 547 f 1 254 f 1 626 f 518 f 29 f 2 255 

f 6 999 f 8 288 f 5 293 f 2810 f 1 668 f 357 f 57 f 3 254 

f 5 427 f 5 564 f 5 092 f 3 388 f 2 114 f 143 f 45 f 2 968 

f 7 969 f 12712 f 11 880 f 9 240 f 3 803 f 852 f 898 f 6 923 

f 148 f 638 f 1 587 f 1 668 f 4 208 f 6 916 f 30 110 f 6 876 

f 24 399 f 28 100 f 28 517 f 37 742 f 51 726 f 41 926 f 82 069 f 43 552 

Quartaire wegen 

Bijdragen 

Netto kosten 

Wegen buiten bebouwde kom 
Totaal kosten 

Tunnels, bruggen enz. 

Totale kosten 

Overige wegen, straten enz. 

Netto kosten 

Openbare gezondheidszorg 

Nadelig saldo gezondheids-
dienst f - f - f - f 622 f 2 712 f 4 158 f 16 642 f 3 628 
Bijdragen aan andere diensten 238 851 659 738 280 1 024 594 

Totaal f 238 f 851 f 659 f 1 360 f 2 992 f 4 158 f 17 666 f 4 222 

Kosten openluchtrecreatie 

Nadelig saldo gemeentelijke 
diensten f 186 f 296 f 1634 f 620 f 2 389 f 4 980 f 14 587 f 3 700 
Bijdragen aan andere diensten 1057 1275 747 1532 1163 2 648 3 963 1796 

Totaal f 1 243 f 1571 f 2 381 f 2 152 f 3 552 f 7 628 f 18 550 f 5 496 

Kosten sociaal/culturele 
voorzieningen 

Nadelig saldo gemeentelijke 
diensten f - f - f 830 f 3 394 f 11 872 f 21136 f 42 304 f 11786 
Bijdragen aan regionale 
instellingen 1579 147 535 5 214 2 310 10 404 17 525 5 715 

Totaal f 1 579 f 147 f 1 365 f 8 608 f 14 182 f 3 1 5 4 0 f 59 829 f 17 501 
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PROVINCIES NIEUWE STIJL 

Recapitulatie van kosten van diverse taken per gemeentegroep 

Onderdeel I — Volgens de lijst van conceptwijzigingen van bijzondere wetten 

Gemeentegroepen Aantal 
inwoners 
x 1000 

Bouw- en woningtoezicht 

Bruto Netto Aantal Totaal 
kosten kosten ambtenaren Salaris-
x f 1000 x f 1000 kosten 

x f 1000 

Centrale diensten 

Bruto Netto 
kosten kosten 
x f 1000 x f 1000 

Kosten 
structuur-
plannen 
x f 1000 

Brandweer 

Aantallen 

Beroeps Vr i jw i l -
ligers 

Bruto Te stich-
kosten ten 
x f 1000 gebouwen 

1974 
I en II < 10 000 inw. 
III en IV 
10 000-50 000 inw. 

2 435 15 691 3 659 405 15 077 7 579 4 772 4 025 — 10 380 18 627 25 660 m2 I en II < 10 000 inw. 
III en IV 
10 000-50 000 inw. 5 337 51 643 13 922 1 000 43 222 1 759 776 7 998 195 10 640 52 737 34 910 
Ven VI 
50 000-250 000 inw. 
VII 
250 000 en meer inw. 

3 551 40 474 14 275 785 34 646 - - 4217 1 700 1 640 82 118 11 510 50 000-250 000 inw. 
VII 
250 000 en meer inw. 2 165 33 561 23 598 625 26 768 - - 3 980 1 620 260 81 302 6 040 

Totalen 13 488 141 369 55 454 2815 119 713 9 338 5 548 20 220 3515 22 920 234 784 78 120 m2 

1975 
I en II <10 000 inw. 2 431 17 874 9 119 430 17 285 7 607 5 265 3 673 — 10 170 22 071 25 110m2 

III en IV 
10 000-50 000 inw. 5 442 55 860 23 705 1 035 48 147 1 948 1 154 8 062 225 10 780 58 964 39 920 
V en VI 
50 000-250 000 inw. 
VI! 
250 000 en meer inw. 

3 606 45 767 23 444 815 38 581 — - 4 657 1 800 1 720 92 463 13 050 50 000-250 000 inw. 
VI! 
250 000 en meer inw. 2 118 38 362 27 802 625 30 878 - - 4 453 1 665 250 95 911 6 040 

Totalen 13 597 157 863 84 070 2 905 134 891 9 555 6 419 20 845 3 690 22 920 269 409 84 120 m2 



Gemeentegroepen Aantal Kosten' Kosten' Kosten Kosten2 Kosten buitengewoon lager onderwijs 
inwoners ambulance- keurings- Kernener- Wet Auto-
x 1000 vervoer diensten giewet vervoer Uitg. Aantal Salaris- Saldo Saldo Saldo Kosten 

x f 1000 van waren x f 1000 Personen art. 13 ambt. kosten hfdst. hfdst. hfdst. van 
x f 1000 x f 1000 L.O.wet 

x f 1000 
ter secr. x f 1000 V I I I § 3a 

x f 1000 
V I I I § 3b 
x f 1000 

V I I I 
§ 3a + 3b 
x f 1000 

school-
toez. 
x f 1000 

1974 

I 
I 
I 
3 
CD 

CO 

I en II < 10 000 inw. 2 435 934 2 838 — — 8 395 ± 20 ± 900 61 1 914 1 975 — 
III enIV 
10 0 0 0 - 5 0 000 inw. 5 337 2 208 6 087 - 88 14 546 t 40 ± 1 750 13 462 55 823 69 285 — 
V e n VI 
50 0 0 0 - 2 5 0 000 inw. 
VI I 
250 000 en meer inw. 

3 551 6 783 3 798 75 337 5 151 ± 50 ± 1 950 11 752 54 284 66 036 124 50 0 0 0 - 2 5 0 000 inw. 
VI I 
250 000 en meer inw. 2 165 7 439 2 843 110 744 3 848 29 1 252 25 524 21 951 47 475 237 

Totalen 13 488 17 364 15 566 185 1 169 31 940 139 5 852 50 799 133 972 184 771 361 

1975 

I en II < 10 000 inw. 
III en IV 
10 0 0 0 - 5 0 000 inw. 
V e n VI 
50 0 0 0 - 2 5 0 000 inw. 
VI I 
250 000 en meer inw. 

Totalen 

2 431 906 3 098 

5 442 2 531 6 939 

3 606 5 267 4 343 

2 118 7 690 3 078 125 

- 9 157 ± 20 ± 900 72 2 182 2 254 -
94 14 135 42 1 858 18 748 64 132 80 880 -

389 5 592 47 2 089 15 839 63 964 79 803 136 

850 4 486 29 1 417 29 280 25 709 54 989 288 

13 597 16 394 17 458 125 1 333 33 370 138 6 264 61 939 155 987 217 926 424 

' Nadelig saldo gemeentelijke diensten en 
bijdragen aan regionale diensten. 
2 Alleen personeelskosten. 

co 
en 



Onderdeel II — Volgens de lijst van intentieverklaring 

Gemeentegroepen Aantal 
inwoners 
x 1000 

Kosten Hinderwet 

Aantal 
ambtenaren 

Totale 
kosten 
x f 1000 

Schoolge-
zondheids-
diensten' 
x f 1000 

Schooltand-
zorg' 
x f 1000 

Schoolbege-
leidingsdien-
sten' x f 1000 

1974 

I en II 
III en IV 
V e n VI 
VI I 

<10 000 inw. 
10 0 0 0 - 50 000 inw. 
50 0 0 0 - 2 5 0 000 inw. 

250 000 en meer inw. 

Totalen 

2 435 22 1 342 6 960 2 607 1 370 
5 337 73 5 405 19 832 7 170 6 088 
3 551 4 4 113 14 694 4 592 14 527 
2 165 5 4 337 13 462 1 589 22 271 

13 488 104 15 197 54 948 15 958 44 256 

1975 

I en II <10 000 inw . 
III en IV 10 0 0 0 - 50 000 inw. 
V e n VI 50 0 0 0 - 2 5 0 000 inw. 
VII 250 000 en meer inw. 

Totalen 

2 431 
5 442 
3 606 
2 118 

13 597 

21 
79 

4 
6 

110 

1 Nadelig saldo gemeentelijke diensten 
en bijdragen aan regionale diensten. 

1 207 
6 283 
4 628 
3 859 

7 827 
21 935 
17 724 
15 766 

15 977 63 252 

2 848 
8 184 
4 840 
2 138 

18010 

2 845 
10 190 
18 968 
28 198 

60 201 
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Onderdeel III — Volgens de negatieve lijst bij de gemeentewet 

Gemeentegroepen Kosten van aanleg (kapitaalslasten) en onderhoud van wegen 

Secundaire wegen Tertiaire wegen Quartaire wegen 

Bijdragen Netto Bijdragen Netto Bijdragen Netto 
W.U.W. kosten W.U.W. kosten W.U.W. kosten 
x f 1000 x f 1000 x f 1000 x f 1000 x f 1000 x f 1000 

Kosten ' Kosten1 Kosten' 
openbare van open- van sociaal openbare van open- van sociaal 

Overige Tunnels, Overige gezond- luchtre- culturele 
buiten- bruggen wegen, heidszorg creatie voorz. 
wegen enz. straten 

enz. 
x f 1000 x f 1000 x f 1000 

Bruto Bruto Totale 

x f 1000 x f 1000 

kosten kosten kosten 
x f 1000 x f 1000 x f 1000 

co 
■vl 

w 
rO 

1974 
I en II 
III en IV 
V en VI 
VII 

Totalen 

3 590 1 146 
5 8 1 4 - 2 439 
6 831 3 650 

21 601 
12717 
3 625 
171 

10618 
9 067 
3 401 
280 

17 010 
20 033 
2341 

63 

7 925 
12 750 
2 297 

11 

21 276 
49 611 
8 014 
2 081 

994 
8 469 
19 379 
59 009 

55 081 
156 282 
147 443 
150 311 

1 129 
4 284 
11 296 
30 249 

26 235 2 357 38 114 23 366 39 447 22 961 80 982 87 851 509 117 46 958 

3 556 
9 159 
19 468 
37 790 

69 973 

1 383 
25 351 
74 371 
114 333 

215438 

1975 
I en II 
III en IV 
V en VI 
VI I 

4 2 1 9 1 450 
17 664 627 

7 058 3 839 

33 479 
14 924 
4 325 
140 

14 248 
12 351 
4 004 

62 

19 039 
21 272 
3816 
120 

13 409 
22 540 
4 318 

95 

26 820 
56 640 
8 764 
1 902 

1 130 
8 882 
19 720 
63 765 

65 127 
183 153 
170 096 
173 799 

1 541 
5 709 
12 748 
37 413 

3 536 
12 263 
19 648 
39 286 

1 591 
29 394 
80 270 
126 702 

Totalen 28 941 5916 52 868 30 665 44 247 40 362 94 126 93 497 592 175 57 411 74 733 237 957 

cc 

1 Nadelig saldo gemeentelijke diensten en 
bijdragen aan regionale diensten. 



BIJLAGE V Kosten van gemeentelijke taken en bevoegdheden welke mogelijk worden overgenomen 
door de «Provincies Nieuwe Stijl» 

Gemeente: 

Aantal inwoners op 1 januari 

Kosten c.q. mankracht per 
onderdeel volgens: 

Kosten van de brandweer 

Personeelskosten (inclusief 
vergoeding vrijwilligers) 

Beroepspersoneel (aantal) 

Vr i jwi l l ig corps (aantal) 

Kapitaalslasten 
Overige kosten 
Bijdragen regionale brandweer 

Totaal 

Komen de brandweergebouwen voor 
overdracht in aanmerking 
(inpandige ruimten buiten 
beschouwing laten) 

Zo ja: welk bedrag aan kapitaals-
lasten en materiële kosten zijn 
hiermee gemoeid (begrepen in 
bovenstaande bedragen) 

Oppervlakte inpandige ruimten 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden 

1974-

Gemeentereke-
ning 1974 ' 

ja/neen 

1975 

Begroting 
1975 ' 

ja/neen 

m2 t m2 

Kosten van structuurplannen 
(niet bestemmingsplannen) 
Bedrag t.l.v. de gewone dienst 
Vermelding van eventuele 
bijzonderheden 

' Alle bedragen af te ronden op een 
veelvoud van f 100. 
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Gemeente: 

Gemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Kosten bouw en woningtoezicht 

Bruto kosten bouw- en woningtoezicht f f 
Af: Ontvangen leges bouwvergunningen 
(niet zijnde welstandstoezicht) 

Netto kosten f f 

Zijn hierin de kosten hinderwetzaken 
begrepen7 ja/neen ja/neen 
Zo ja, tot welk bedrag (inclusief 
advieskosten van derden) f f 

Aantal ambtenaren ' ) werkzaam in de 
sector bouw- en woningtoezicht 
(uit te drukken in man-jaren) 

Wat zijn de gemiddelde salariskosten 
per jaar per man (inclusief sociale 
lasten; exclusief opslag overhead-
kosten en huisvesting) f f 

Wat zijn de bijdragen aan de Centrale 
Dienst voor Bouw-en Woningtoezicht 2 f f 
Af: Ontvangen bouwleges 

Netto kosten 2 f f 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Kosten ambulancevervoer 

Bijdrager1 inzake ambulancevervoer f f 

' Bedoeld zijn zowel de ambtenaren ter 
secretarie (belast met deze taak) als die 
bij de dienst bouw- en woningtoezicht. 
2 Indien de centrale dienst de bouwleges 
int, dan de netto kosten t.l.v. de gemeente 
noteren achter «netto kosten» en zo mo-
gelijk de bij de centrale dienst ontvangen 
leges eveneens vermelden. 
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Gemeente: 

Gemeen tereke- Begroting 
ning 1974 1975 

In geval een gemeentelijke gezondheids-
dienst bestaat zijn dan de totale 
kosten van het ambulancevervoer ad f f 

te splitsen als volgt: 
Personeelslasten f f 
Vervoerkosten (kosten ambulance-
auto) 
Overige kosten 

Totaal eveneens f f 
Af: Bijdragen derden (particulieren, 
ziekenfondsen e.d.) 

Nettokosten f f 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Kosten keuringsdiensten voor waren 

Bijdragen in de kosten van de keurings-
dienst ingevolge de Warenwet f f 

I ndien de gemeente als centrale 
gemeente voor de keuringsdienst 
fungeert: 

Kosten van de dienst 

Personeelslasten f f 
Kapitaalslasten 
Vervoerkosten 
Laboratorium 
Huisvesting 
Overige kosten (eventueel) 

Br u tokosten f f 

Hoeveel bedraagt de omslag aan de 
kringgemeenten per inwoner f f 

Vermelding van eventuele bijzonder-
heden. 

Kosten Kernenergiewet 

Zijn er kosten gemaakt, respectievelijk 
geraamd 
Zo ja, hoeveel is het bedrag (specif i-
catie op afzonderlijk blad vermelden) 

Kosten Wet Autovervoer Personen 

(voor wat betreft taxi's, taxicen-
trales en huurauto's) 
Hoeveel ambtenaren zijn belast met de 
uitvoering van deze wet (in manjaren) 
In welke rang zijn deze geplaatst 
(en welk schaalbedrag; wedde per man) f f 

Kosten L.O.-wet 1920 voorzover dit 
betreft het buitengewoon lager 
onderwijs 

Uitgaven als bedoeld in artikel 13 van 
de L.O.-wet 1920 (zonder aftrek als 
factor voor vergoeding sociale zorg) f ' f 
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Gemeente: 
Gemeen tereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Aantal ambtenaren (ter secretarie) 
belast met de uitvoering van de 
L.O.-wet 1920 voor zover dit 
betreft het buitengewoon lager 
onderwijs (inclusief toepassing 
artikel 13 L.O.-wet) 

Wat zijn de gemiddelde salariskosten 
per jaar per man (inclusief sociale 
lasten; exclusief eventuele overhead-
kosten en huisvesting); afdelingchef 
niet meerekenen f f 

Wat zijn de brutokosten op hoofd-
stuk V I I I par. 3a f f 
Af: Vergoeding van het Rijk in de 
salariskosten 
Eventuele inkomsten 

Nettokosten f f 

' Hieronder mede begrepen de kosten van 
eigen of aan derden opgedragen vervoer 
van kinderen van het buitengewoon 
onderwijs. 
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Gemeente: 
Gemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden 

Wat zijn de netto kosten op hoofdstuk 
VI I I par. 3b (saldo hoofdstuk) f f 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden 

Gemeentelijk toezicht op het 
buitengewoon lager onderwijs 

Indien di t voorkomt: 
wat zijn hiervan de kosten f f 

Hoeveel ambtenaren zijn bij de 
Gemeentelijke Inspectie betrokken 
bij het buitengewoon onderwijs? 

Wat zijn de gemiddelde salariskosten 
per jaar per man (inclusief sociale 
lasten; exclusief overheadkosten en 
huisvestingskosten) f f 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Kosten uitvoering Hinderwet voor 
zover niet ondergebracht bij bouw-
en woningtoezicht 

Hoeveel ambtenaren zijn specifiek 
met de uitvoering van deze taken 
belast 

Gemiddeld salarisbedrag per man 
(inclusief sociale lasten; exclusief 
overheadkosten en huisvestingskosten f f 

Kosten van adviezen van derden ' f f 

Kosten van schoolgezondheidsdiensten 
en schooltandverzorging 

I. Het bedrag van het nadelig 
saldo van de gemeentelijke 

a. schoolgezondheidsdienst f f 
(schoolartsendienst) 

b. school tandzorg f f 

1 Inclusief ter zake betaalde bedragen 
op grond van een gemeenschappelijke 
regeling. 
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Gemeente: 

Welke bedragen zijn door deze 
diensten doorberekend aan omliggende 
gemeenten 
Voor: a. schoolgezondheidsdienst 

6. schooltandzorg 

I I . De bijdragen (in het nadelig 
saldo) aan andere dan gemeente-
lijke diensten voor: 
a. schoolgezondheidsdienst 

b. schooltandzorg 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Kosten van school begeleid ings 
diensten 

I. Het nadelig saldo van de gemeen-
telijke schoolbegeleidingsdienst 

Doorberekende bedragen aan omlig-
gende gemeenten 

I I . Bijdragen aan intergemeentelijke 
schoolbegeleidingsdiensten 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Kosten van wegen en belangrijke andere 
verkeersvoorzieningen voor doorgaand 
verkeer. 

1. Secundaire wegen 

Kapitaalslasten 
Overige kosten [exclusief reserveringen) 

Totale kosten 
Af: Bijdragen (o.a. Wet uitkering 
Wegen) 

Netto kosten/baten 

2. Tertiaire wegen 

Kapitaalslasten 
Overige kosten {exclusief 
reserveringen) 

Totale kosten 
Af: Bijdragen (o.a. Wet uitkering 
Wegen) 

Netto kosten/baten 

3. Quartaire wegen 

Kapitaalslasten 
Overige kosten {exclusief 
reserveringen) 

Totale kosten 
Af: Bijdragen (o.a. Wet Uitkering 
Wegen) 

Netto kosten/baten 

Gemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 
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Gemeente: 

Gemeen tereke- Begroting 
ning 1974 1975 

4. Overige wegen buiten de bebouwde 
kom (indien deze kosten afzonderlijk 
bekend zijn) ' 

Kapitaalslasten 
Overige kosten (exclusief 
reserveringen) 
Totale kosten 
Af: (eventuele) inkomsten 

Netto kosten 

5. Tunnels, bruggen, viaducten, spoor 
wegovergangen (indien van belangrijke 
betekenis voor doorgaand verkeer en 
indien de kosten afzonderlijk bekend 
zijn en voor zover niet begrepen onder 
de voorgaande categorieën) 

Kapitaalslasten 
Overige kosten (exclusief 
reserveringen) 

Totale kosten 
Af: (eventuele) inkomsten 

Netto kosten 

6. Overige wegen, straten pleinen en 
paden (voor zover niet begrepen onder 
de voorgaande categorieën) 

Kapitaalslasten 
Overige kosten (exclusief reser-
veringen) 

Totale kosten 
Af: (eventuele) inkomsten 

Netto kosten 

' Indien deze kosten niet afzonderlijk 
bekend zijn, dit duidelijk vermelden. 
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Gemeente: 

Cemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Vermelding van eventuele bijzonder 
heden 

Kosten van openbare gezondheidszorg 

I. Het nadelig saldo van gemeentelijke 
gezondheidsdiensten (voor zover 
niet bijdragen aan kruisverenigingen) f f 

Doorberekende bedragen aan 
omliggende gemeenten f f 

I I . Bijdragen aan intergemeentelijke 
gezondheidsdiensten f f 

Andere kosten van openbare gezond-
heidszorg (omschrijven en specificeren) 

Vermelding van eventuele 
bijzonderheden. 

Gemeente: 

Gemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Kosten voor openluchtrecreatievoor-
zieningen met een duidelijk bovenlo 
kale betekenis (geen zwembaden en 
stranden). 

I. Het nadelig saldo van de gemeente-
lij ke: 
a. busbedrijven f f 
b. openluchtparken 
c. plassenrecreatie 
d. campings 
e. 
Welke bedragen zijn van de omliggende 
gemeenten ontvangen? f f 

I I . Bijdragen aan interlokale open-
luchtrecreatievoorzieningen (lucht-
recreatievoorzieningen (recreatie-
schappen en dergelijke) ' 

Vermelding van eventuele bijzonder-
heden, bijv. dat een bedrag hiervoor 
begrepen is in de bijdrage per inwoner 
aan het stadsgewest e.d. 
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Gemeente: 

Gemeentereke- Begroting 
ning 1974 1975 

Kosten van sociaal-culturele instel 
lingen met duidelijk meer dan lokale 
betekenis en van betekende omvang 
(geen muziekscholen). 

I. Het nadelig saldo van een gemeente-
lijke instelling: 
a. Congresgebouw f f 
b. 
c. 
d. 
Welke bijdragen zijn van omliggende 
gemeenten ontvangen I f 

I I . Bijdragen aan regionale sociaal-
culturele instellingen (met om-
schriiving) 
Vermelding van eventuele bijzonder-
heden. 
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B I J L A G E 4 Overzicht van de verwachte kosten en baten van de bestuurlijke reorganisatie 
bij gelijktijdige instelling van de nieuwe provincies 

Verklaring afkortingen en aanduidingen: 

X = jaar met ingang waarvan de nieuwe provincies worden ingesteld 
E = eenmalige kosten of baten 
T » tijdelijke kosten of baten 
B = blijvende kosten of baten 
P ■ kosten en baten, verband houdende met de vorming van de 

nieuwe provincies 
G = kosten en baten, verband houdende met de overdracht van 

gemeentelijke taken en bevoegdheden 
H = kosten en baten, verband houdende met de gemeentelijke 

herindeling 
D = kosten en baten, die direct voortvloeien uit de bestuurlijke 

reorganisatie 
S = kosten en baten, die samenlopen met de bestuurlijke 

reorganisatie 
= bedrag van een bate 

(....) ■ kosten of baten die niet voor het Ri jk zi jn; deze zijn buiten de 
tellingen gelaten 

.../... = minimaal/maximaal 
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Ri l 

Bestuurscommissie 

F 'G/H D S 

! 

! 

3 
CD 

^1 

CD 

CO 

Commissie vjn advies 
Staatssecretaris en personeel 
Binnenlandse Zaken 
Commissarissen rier Koningin 
Aanpassing gedeconcentreerde 
rijksdiensten aan nieuwe ge-
biedsmdelmg 
Besparing op rijksambtenaren 
bi| gem. herindeling 
Wachteden, 50 
a personeel oude provincies 

b. personeel gemeenschappelijke 
regelingen 

C personeel gemeenten 

Decentralisatie rijkstaken 
Verbetering middelentoedeling 
door afschaffen gezamenlijke 
subsidiering 
Bedragen aan pré-gewesten 
Extra kosten specifieke 
Uitkeringen 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24,0 

Totalen Ri|k 5.5 

22.1 

-3A 

' .0 
4,0 

0 / 
-14.0 

-20.5 

24.0 

-?0,5 

24,0 

5,4 
32,7 

7,5 
-6 ,5 

-17.1 -18.6 
0 / 0 / 0 / 0 / 

-20.0 -20,0 -20.0 S-70.0 

6.6 / 4,1 / 1.7 

"/ 
3.0 

1 . 3 / 
4.0 

1.6 
4.8 5.4 

V 1.8. 2 . 2 / 2 . 4 / 
" . 6 , 2 3 . 6 28.4 31.8 

ï -' 0,4 
1.9 / l . l 

1 / 0.5 
11.2 6.5 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24.0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24,0 

-20.5 

24,0 

5,2 
38,2 

7,5 ' 
/ - 9 , 6 
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bij gemeentelijke her-
mdelinq 

P/G 
P/G 

P/G 

P/H 

1,0 1,0 

200.0 200,0 

3,8 6,8 

>5.0 25.0 25.0 25,0 
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-2.0 /-2A /-7S A3.2 /^3,6 /-4.0 /-*A /-4 
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•1030,7 - 1 5 4 5 . 7 - 2 0 6 0 . 7 - 2 5 7 5 , 8 - 2 5 5 4 , 3 - 2 5 5 7 , 7 - 2 5 6 0 . 8 - 2 5 6 3 , 8 - 2 5 6 6 , 3 - 2 5 6 8 , 1 - 2 5 6 9 , 4 - 2 5 7 O 0 , - 2 5 7 0 ^ 

1034,3 - f 5 5 0 , 5 -"2066,7 -"2583.0 - 2 5 6 1 . 7 - 2 5 6 5 . 2 - 2 S 6 8 . 3 - 2 5 7 1 . 3 - 2 5 7 3 , 8 - Ï 5 7 5 . 6 -~2576,9 - 2 5 7 7 , 5 - 2 5 7 7 , 5 
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-2575.0 
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- 1 8 . 6 
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1 . 4 / 
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33,4 33.4 34.4 3 0 , 8 / 1 2 , 7 / 1 0 , 1 / 222,1 224,5 

44,1 / 2 2 , 2 / 1 8 . 0 238,7 247.3 
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227.6 
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416.9 

"392^6 

14.5-' 
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27,5 , 1 6 , 2 7 BA 

434 ,5 431,4 428,4 

'407 ,0 ~4~Ö3l» ' 4 0 0 9 

0.4 / 0,2 / 

7.3,5 / 1,0 

425 ,9 424 ,1 422.E 

f ^ T 396,6 "395\3 

422,2 

~394/7 

216,5 216.5 216,5 216,5 216.5 216,5 216,5 216,5 216.5 216 .5 
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O 



B I J L A G E 5 Overzicht van de verwachte kosten en baten van de bestuurlijke reorganisatie bij 
gespreide instelling van de nieuwe provincies 

Verklaring afkortingen en aanduidingen: 

X = jaar met ingang waarvan de eerste nieuwe provincies worden ingesteld 
E ■ eenmalige kosten of baten 
T ■ tijdelijke kosten of baten 
B = blijvende kosten of baten 
P ■ kosten en baten, verband houdende met de vorming van de nieuwe 

provincies 
G = kosten en baten, verband houdende met de overdracht van gemeente-

lijke taken en bevoegdheden 
H = kosten en baten, verband houdende met de gemeentelijke herindeling 
D = kosten en baten, die direct voortvloeien uit de bestuurlijke reorganisatie 
S • kosten en baten, die samenlopen met de bestuurlijke reorganisatie 
—.... = bedrag van een bate 
(....I « kosten of baten, die niet voor het Rijk zijn (deze zijn buiten de 

tellingen gelaten) 
.../... = minimaal/maximaal 
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/ 2,01 --''5,6t '10,31 / l 6 , 0 l / 2 2 , 3 ) 

3.0 9.0 18.0 30 ,0 

- 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 2 

45 .0 
25,0 
- 0 . 3 

0,2 
1.9 

23,0 

49,2 

(1 .9/ 
/ 2 5 , 0 ) 

57,0 
25,0 

0.2 
2.2 

23 ,0 

54,6 

(0.4 / 

/ 1 . 2 I 

(1,4 / 

/ 4 . 3 I 

(1,9 

/ 2 5 . 0 t 

6 6 . 0 
25 .0 

0.2 
2,4 

23 ,0 

58,2 

( 0 , 1 / 

/ 0 . 3 I 

' 1 , 3 / 

/ 3 , 8 ) 

I I , \ 

/ 2 2 . 5 I 

72.0 

25 .0 

23 ,0 

6 0 . 0 

23.0 

60.0 

23 ,0 

6 0 , 0 

23,0 

60.0 

23 .0 

6 0 , 0 

23,0 

60,0 

23 ,0 

6 0 , 0 

75,0 
25,0 
- 0 . 5 

75,0 
25,0 

75,0 
25,0 
- 0 . 5 

10,2 / ( 0 . 1 / 

/ 0 . 7 ] / 0 . 4 I 
( 0 , 3 / (0.2 / 

/ 4 , 3 > /%\\ 
75,0 75,0 
25.0 25,0 
-0,5 -0.5 
-3,5 -3.5 

75.0 
25 ,0 
- 0 . f i 
- 3 . 5 

■ pm - pm 

0.2 
2.5 

23 ,0 

6 0 , 0 

/ 0 . 2 I 

75,0 75,0 
25 0 25,0 
-0.5 ' 0 , 5 
-3.5 ' 3 , 5 

- p m - pm 

http://-20.fi
http://-0.fi


Verbetering middelentoedeling 
door afschaften gezamenlijke 
subsidiëring 
Overneming taken gemeenten 
en gemeenschappelijke 

Interne verhuizingen 
Vertraging in vermindering 
uitkeringen i.v.m over 
drachttaken 
Ti|deh|ke overcapaciteit 
gehouwen 
Complementair bCStUUt en 
inspraak 
Individuele financiële hulp 
Herziening financiële 
verhouding 
gemeenten 
Versnelling gemeenIeli|ke 
herindeling 
Hi)dragen aan pre 
gewesten 
Verifiëring efficiency W> 

Verbetering middelen toedel ing 
door afschaffen gezamenlijke 

Hcrdantficatie top functies 
Vermindering aantal bestuurders 
en ambtenaren bi| herindeling 
Besparing op getneenschappe 
h)ke regelingen 
a hg overdracht taken aan 

provincie 

Overdracht taken aan de 

P/G 
pyG 

- 0 , 2 / -0.4,. ■0,6/ - 0 . 8 / 

-6,8 -10.2 
(-6.8I 1-10.21 

312,0 G24.0 1040,0 1560,0 1976.0 2288.0 2496.0 2600,0 2600.0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600.0 2600,0 

0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 0.6 0,4 0,2 

80.0 120.0 160.0 200.0 160,0 120.0 80,0 40.0 

-13.P 

2.1 

0 
-17.0 

3,9 6.0 9.0 8,5 7,2 5,2 3.0 1.5 0.6 0.1 

?5.0 25,0 25,0 25,0 
5.0 

25,0 
10,0 

25,0 
15,0 

25,0 
20,0 

25,0 
25.0 

25,0 
25,0 

25.0 
25.0 

25,0 
25.0 

25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

25.0 
25.0 

6,0 
6,0 

10,0 
10,0 

15,0 
15,0 

19,0 
19,0 

22.0 
22.0 

24.0 
24,0 

24,0 
24,0 

25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

25.0 
25.0 

25,0 
25,0 

25.0 
25,0 

25,0 
25.0 

0 
17.0 

0 
17,0 

0 
-17.0 

0 
17,0 

0 
-17.0 

0 
-17.0 

0 
-17.0 -17.0 -17.0 -17.0 

0 
-17.0 17.0 17.0 -17.0 

1-13,61 1-17,0) 1-17.0) 1-17,01 1-17,0) f-17,0) 1-17,0) (-17.0) (-17.0) 1-17,0) 1-17.0) 1-17,0» 1-17,0) (-17.0I 1-17.0) (-17.0I 

- pm - pTi - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm 

- pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm - pm 

- 0 . 3 / - 0 . 9 / -4.b/ 

■1.0 

/ - 0 . 5 / - 1 . 5 / - 3 . 0 
l 0 , 3 / ( - 0 . 9 / < - 1 . 8 / 

y / 
/ -0 ,5 I /--1.5) / 3 .0 ) 
-1.4 - 1 , 6 / - 1 . 8 / 

y -&y 
/ ^5 ,0 / 7 . 5 S-9,5 ^ 1 1 , 0 

1 - 3 . 0 / t - 4 , 5 / 1 - 5 . 7 / [-6^ 
A>.o) Air 

X, : 7.5 / - 7 , 5 / - 7 . S / 
M2.5 / 1 2 . 5 / 1 2 . 5 

/ 0 . 4 /-0.8 /-1.2 -1.6 -2.0 /-2,4 ,--2,8 -3.2 
1-0,2/ ( - 0 , 4 / 1-0.6 / 1-0,8/ 1-1,0/ 1 -1 ,2 / 1 -1 ,4 / 1-1.6/ 

/ 0 , 4 I 4).8> -M.2) /^1,6) /-2.01 -2,4 --2,8) -^3,2I 

y 'T 
/12.0 'M 2,5 

■7.5/ - 7 . 5 / - 7 . 5 / 
2,5 / l 2 , 5 ^ 1 2 , 5 ^ 2 , 5 

%
1-7.5/ 1-7,5/ 1-7.5/ ( - 7 . 5 / 1-7,5/ 1 - 7 6 / 

.5) -M2.5) Z12.5) /12 .5 I /^12,5) / l 2 , 5 ) / l 2 , 5 ) 
1 .8 / - 2 . 0 / - 2 . 2 / - 2 . 4 / " 2 . 5 / -25/ - 2 . 5 / - 2 . ö / - 2 . 5 / - 2 , 5 / - 2 , 5 / - 2 , 5 / - 2 , 5 / - 2 . 5 / 

-3.G / - 4 . 0 / 4 , 4 / 4 , 8 / 5 , 0 ^ 5 , 0 ^ 5 . 0 /-B.0 /-b.0 ^ 5 , 0 -^5,0 / ^ . 0 / ^5 ,0 ^ 5 , 0 
1 , 8 / 1 - 2 , 0 / ( - 2 , 2 / 1 - 2 . 4 / 1 -2 ,5 / 1-2 ,5 / 1 - 2 , 5 / 1 -2 .5 / 1 - 2 , 5 / 1 - 2 , 5 / 1 - 2 , 5 / 1 - 2 . 5 / 1 -2 ,5 / 1 - 2 , 5 / 
/ 3 , 6 ) /^4,0I -4 .4I /-4.8I ^ 5 , 0 ) A-b,0) /~b.0) ^ 5 , 0 ) Ab.0) Xb.O) ^ 5 . 0 ) / 5 , 0 I Xö.0) / 5 . 0 ) 

-104 -312 624 ■1050 1560 -1976 -2288 -2496 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600 

Totalen 
Rijk 

Totalen 
Provincies 

13,9 20,3 2 1 . 6 / 

7,5 / 
/-6.S 

/32 ,9 
7.5 / 
/-11.1 

4 . 7 y 
/ 3 1 . 5 

3 . 1 / 2 . 4 / 1 ,6 / 1 . 0 / 0 . 5 / 0 . 5 / 0 . 1 / 0 , 0 / 
/ 2 6 , 6 /21 .2 / l 4 , 4 / 9 , 1 / 5 , 0 / 2.5 / Ó . 9 / 0.2 

%
7 . 5 / 7 . 5 / 7 , 5 / 7 . 5 / 7 . 5 / 7 . 5 / 7 . 5 / 7 , 5 / 

,5 / l 2 , 5 / 1 2 . 5 / 1 2 . 5 X l 2 , 5 ./^12,5 X l2 ,5 / l 2 . 5 /^12,5 
p 6.4 12,9 19,3 22 .0 / 24.4 20 .2 / 15.8/ 11,3/'' 

/19.6 
10.4 9 . 6 / 8,8 / 8.3 7,9 / 7 , 6 / 7,6 7.5 7.5 7,5 7,5 7.5 7.5 7.5 

24,7 29,0 26,4 /23,2 

11,3/'' 
/19.6 /16,5 14,1 11,8 10,0 / 8 . 7 7.8 

P/G 0,1 0.1 0,1 0,1 0,2 0,1 0.1 0.1 0,1 
P/G/H 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 

G 0,3 / 0 . 7 / 1.4 / 2.1 3,0 3.3 3,3 , 3.0 / 2,4 / 1.6 / 1,0 / 0.5 / 0,3 / 
/ 0,9 

0.0 / 
/ 2,3 6.5 12,1 / l 8 , 7 26,1 / 29.3 29,3 26,3 / J U AAA / 9 . 1 / . O / 2 . 5 / 0,9 / 0 . 2 

H 0 
-1.6 

0 
-3.1 

0 
-4,7 

0 
-6,2 

0 
-7,8 

0 
/ -9 ,3 

0 / 
-10.9 V / 1 4 . 0 

0 / 
-15,5 

0 
-17.1 

0 / 
/ l 8 . 6 

0 / 
X20.0 

0 / 
/ 2 0 . 0 

0 / 
/ 2 0 . 0 

0 / 
/ 2 0 . 0 

0 / 
X20,0 

0 / 
/-2Q.0 / 2 0 . 0 

0 / 
/^20,0 

" / 
/ 2 0 . 0 

V 
/ 2 0 . 0 

D 7,4 13.9 20,3 2 3 , 1 / 25.5/ 21.3/ 17.2/ 13.2/ 12 ,9 / 12,8/ 
/33.9 

12.9/ 
.'39.0 

12.7 / 
40,4 

12,2/ 10,6/ 9 , 9 / 
• 21,9 

8.5y 8,0 ' 7.8 / 7.6 / 7.5 / 7.5 

25,8 30,1 /27,5 26,6 27.3 /29,7 
12,8/ 
/33.9 

12.9/ 
.'39.0 

12.7 / 
40,4 -/39.0 /34 .1 /28,7 • 21,9 A&.& ATJS /"io.0 / 8 , 4 Al.1 

S 0 / 
-1.6 

0 / 
-3.1 

0 / 
-4.7 

0 / 
-6,2 V 

/ - 7 , 8 
V 

-9,3 

0 / 
/ l 0 , 9 

0 / 
^12,4 " / 

/ 1 4 . 0 

0 / 
/ 0 5 . 5 

" / 
/ l 7 . 1 

V 
/ 1 8 , 6 

0 / 
/ 2 0 . 0 V 

y-20,0 

0 / 
/ 2 O . 0 V 

/ -20 .0 
V 
/ 2 0 . 0 

/ 2 0 , 0 
0 / 
/ 2 0 . 0 / 2 0 . 0 

0/ 
/ 2 0 . 0 

0 / 
Z-20,0 

Totaal , 4 / 
5.8 

. 3 . 9 / 2 0 . 3 / 2 3 , 1 / 2 5 , 5 / 
.'22,3 

21.3 17,2/ 13.2/ 12 ,9 / 12 ,8 / 12 .9 / 12 .7 / 1 2 . 2 / 10.6/ 9 . 9 / 9.1 / 8,5 / 8,0 / 7.8 / 7 . 6 / 7 . 5 / 
/ l 2 , 3 

7 . 5 / , 4 / 
5.8 / I 0 . 8 /15 .6 /19.6 

2 5 , 5 / 
.'22,3 18,2 /15.7 /14,9 X5.7 /\S,i /21,9 Ayg. / 9 . O /14.1 / 8 . 7 / 1 . 9 / 3 , 4 / ' . 5 / 1 0 / l l . 6 

7 . 5 / 
/ l 2 , 3 / l 2 . 3 

E + T 0,2 4.8 6.3 7,3 9.8 11,6 9.2 9,8 11.1 9,3 7 4 5.5 3.5 1,2 0,6 0.2 0,1 
B -0,3 -0.5 -0.8 47,1 95,0 143,0 299,8 565,5 891,9 1327,2 1896,3 2331.6 2658,1 2875.8 2984,7 2984.7 2984.7 2984.7 2984,7 2984.7 2984.7 2984.7 

P 49,8 96,5 142,7 188.7 234.1 229,6 228,1 227,1 226,4 226.0 226.0 226.0 226,0 226,0 226.0 226.0 226.0 2260 226.0 2260 
PG 0,2 3,2 6.2 9.2 14,0 20,4 25,8 33,0 67,0 74,2 79,6 83.2 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 
G 108,8 324,8 648.1 1078,6 1616.3 2043,6 2363.4 2575.6 2680.7 2678,4 2677.8 2677.4 2677.3 2677.2 2677.2 2677.2 
H -0.3 -0.5 -0.8 -1,1 -1.4 -1.6 -1.9 -2,2 -2.4 -2.7 -3.0 -3.3 -3.5 -3.5 -3,5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 

D 0,2 53.0 102.7 150.3 311.5 579,3 903.5 1339,7 1885.4 2319,2 2644,0 2859,8 2966,7 2964,4 2963,8 2963,4 2963,3 2963.2 2963.2 2963,2 
S -0.3 -0.5 -0,8 -1.1 -1.4 -1.6 -1.9 -2,2 -2.4 -2,7 22.0 21.7 21,5 21.5 21.5 21,5 21.5 21,5 21.5 21.5 21.5 21.5 

148,7 309,6 901.1 1337,0 1907.4 2340,9 2665.5 2881.3 2988,2 2985.9 2985,3 2984,9 2984,8 2984.7 2984.7 2984.7 



Totalen 
Gemeenten 

<t> 
CD 
O . 
CD 

cv 
3 
CD 

3 

CD 

? 
CD 

CO 
Ni 
N 
a 

Generaa* 

1 . 9 / 

-r -°r - / 
--0.6 /-\S / -2 ,5 

- 5 . 8 / 

^-6,S 

- 3 . 9 / 
-0,6 ^1.3 -2.5 -2,8 

-6V.I 
-68.7 

- 2 3 2 J , 
-234.3 Ŝ  -870.9 

-874,9 
1343^ 

^1348,7 
I 790,7 

■1796,9 
-2136.7 
-2143.6 

-2380..9 
^2388.2 

2523,4 
2530,9 

-2Ö63.3 
-2570.8 

■2566.6. 
■2574,1 

0,6 0.1 
2569,4 -2570.0 -2570.0 -2570CL 
2576,9 ^5577,5 -2577,5 -2577,5 

-17.0 -17.0 -17.0 
6 7 . 5 / 6 7 . 5 / 67.5 
/ 6 2 , 5 , 6 2 . 5 / 6 2 , 5 

-2574,9 -2575.0 -2575.0 
-45.5 -45.5 -45,5^ 

-48.0 -48.0 -48.0 

-2549,4 - 2 5 4 9 £ 2549^5 
^2554^4 =3554.5 -"2554.5 

-20.5 -20.5 - 2 0 , 5 _ 
-23.0 -23.0 -23.0 

-2568JL -2569J} -2570,0^ -2570.0. 
^576.3 ^2577,4 ^ 5 7 7,5 -2577,5 

-2570.0 
■2577.5 

-17.0 
67 , & / 
/ 6 2 , 5 
2575.0 
-45,5 

-48.0 

■2570,0 
-2577.5 

7.4 13,9 20.5 26.4 
"79,1 

■0,7/ -\A/ - 2 , 7 / 46,6, 
-2.5 s-A.9 AB.Q '39,6 

6,4 12,9 19,3 6 8 ^ , 
71,1 

0,2 8.3 

- ( U / - W 
/-2.5 /U< 

216,5 216,5 216,5 216,5 216.5 216.5 

152,5_ 152.5 

147Ï T4?T 
152.5 
1 4 7 ^ 

1 5 2 ^ 152Ji_ 152J_ 1 5 2 ^ 1 ^ 5 _ 
147,5 147.5 147,5 147,5 147,6 

148.5 108,0 105.3 
167,3 T2Ó.8 " 

-42,8 _ -45,3 
-65,3 '-67.S ^69.6 

103,5 
108,0 

-48,4 
70.9 

102,7 
TÖ4.9 

-49,0 
■71,5 

102,3 102,2 
103.1 102.4 102,2 

-49.0 -49$^ -49.0 
-71.5 -71.5 -71.5 

7.4 13.9 20.5 77,7 

- 0 , 7 / - 1 , 4 / -7.V -41/ 
~4,9 X^4,9 X-8,0 Z-11,7 

122,4 

127,0 

'7 
168,0 

174,2 
- 1 0 3 , 

-20,8 

2£ 
-13.1 

373.1 
386.6 

-14.9 
^28£ 

-15.6 
-31.4 

494.3 566.1 552,0 530.7 501,8 467.5 427,0 424JÏ_ 422J Ï , 421^7_ 421^3, 421J?__ 4 2 1 ^ 
"51^4 589.2 "575.9 "553.1 520,5 481.3 434,8 427,4 422,0 418.9 417,1 416,4 416,4 
-15.4 10,7 10,9 10,3 9.2 7 . 2 / 4 , 7 / 2 , 9 / 1 ,6 / 1,0/' 1 ,0 / 1 .0 / 1 . 0 / 
^32^9 ~^&J ^ÏO/T -12.2 -13.3 X l 5 . 3 /-'17,8 X l 9 , 6 ^20.9 ^21,5 /-21.5 /-21.5 /-21.5 

6 , 7 / 12,5/ 17,8/ 73.0/ 
/ 4 . 9 / 9,0 /12.5 /68,7 

474,7_ 431.7 427.2 424,1____ 422,7 422,3 
417,0 407,8 "4ÓT.1 397,4 395,6 

421.2 421,2 
"394.9 394,9 

NO 
O 5 


