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ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de C.D.A.-fractie onthielden zich van een uitgebreide
reactie op de omstandige weergave in de memorie van toelichting van de
voorgeschiedenis van dit wetsontwerp. Zij volstonden met hun
voldoening uit te spreken dat de in 1982 door de Tweede Kamer
aanvaarde motie-Beinema c.s. (Kamerstuk 17 100-XVI, nr. 28) ten
langen leste enige wettelijke vrucht gaat dragen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwelkomden de totstandkoming van
dit wetsontwerp vanuit de gebleken behoefte aan een sterkere wettelijke
verankering van het cultuurbeleid, dat immers tot op heden vrijwel louter
gebaseerd is op begrotingswetgeving en ministeriële beschikkingen. Zij
beseften echter zeer wel, dat degenen die jarenlang pleitten voor een
Kunstenwet met de voorliggende beperkte bekostigingswet waarschijnlijk
onvoldoende van hun idealen gerealiseerd zullen zien. Overigens consta–
teerden zij, dat de roep vanuit de wereld van kunst en cultuur om tot dit
type wetgeving te geraken thans veel minder luid klinkt en nu ook deels
op een andere argumentatie stoelt dan een jaar of twintig geleden het
geval was toen de discussie hierover oplaaide. Ze herinnerden daarbij
aan de debatten over de Kaderwet specifiek welzijn, waarbij zowel de
afbakening tussen het kunst– en cultuurbeleid enerzijds en het welzijns–
beleid anderzijds, en bovendien de aard en mate van de decentralisatie,
een cruciale rol speelden. Later kwam in dezelfde wereld de inmiddels
onjuist gebleken gedachte op, dat een hechtere wettelijke verankering
een panacee zou blijken tegen het bezuinigingsbeleid van de rijks–
overheid.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel. Voorzover dat ten doel heeft een wette–
lijke basis te verschaffen voor specifieke uitkeringen uit 's Rijks kas ten
behoeve van cultuuruitingen leek hen de noodzaak van wetgeving onont–
koombaar, gegeven het bepaalde in onder andere de Provinciewet (art.
144c), de Gemeentewet (art. 237 c) en de Financiële Verhoudingswet
1984. Twijfel hadden zij over de noodzaak c.q. de wenselijkheid om,
zoals in de considerans omschreven, aan het cultuurbeleid van de rijks–
overheid voor zover betrekking hebbend op de terreinen waarover het
beleid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zich
uitstrekt, een wettelijke basis te verschaffen. In de eerste plaats wordt
hiermee, zo meenden zij, gesuggereerd, dat het huidige beleid, dat
doorgaans gebaseerd is op beleidsnota's en dat altijd zijn financiële
vertaling krijgt in de begrotingswetten, onwettig zou zijn. Het moge
duidelijk zijn, dat daar geen sprake van is. Derhalve dient naar hun
oordeel de vraag beantwoord te worden welke meerwaarde de nu
voorgestelde wettelijke verplichting om eenmaal per vier jaar een
cultuurnota uit te brengen heeft. Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen, dat het wetsvoorstel geen machtiging tot het doen van
uitgaven behelst. Dat kan slechts, zoals voorheen, bij de vaststelling van
de begrotingswet gebeuren. Het is zelfs niet uitgesloten, dat het
parlement als medewetgever bepaalde posten op de begroting niet
goedkeurt c.q. amendeert, ook al zou de cultuurnota bepaalde beleidsin–
tenties bevatten.

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven in dit verband ook
hetgeen in de memorie van toelichting van regeringszijde wordt
opgemerkt over de geringe of zelfs niet bestaande betekenis van cultuur–
wetgeving of beginselverklaring over de verantwoordelijkheid van de
overheid voor het cultuurbeleid, als instrument tegen bezuinigingen en
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als tegenwicht tegen de toen nog dringende Kaderwet specifiek welzijn.
Zij deelden ook niet de behoefte, die alle betrokkenen zouden hebben,
zoals in de memorie van toelichting staat, aan een definitieve en
zorgvuldige afronding van een inmiddels jarenlange discussie. Zij herin–
nerden eraan, dat zij de motie van 18 januari 1982 (17 100-XVI, nr. 28)
niet gesteund hadden. Het had hen verbaasd, dat de regering daar in de
memorie van toelichting geen melding van heeft gemaakt.

De leden van de fractie van D66 constateerden dat een berg van
discussie in dit geval de muis van dit wetsontwerp heeft gebaard.
Hoewel zij er niet van overtuigd waren dat hiermee de problematiek is
opgelost, toonden zij zich bereid dit bescheiden voorstel op eigen
merites te bezien. Of een meer sluitend systeem van besluitvorming op
het terrein van de cultuur, zoals bepleit in het advies van het SCP, op den
duur niet de voorkeur verdient, is een vraag die ongetwijfeld nog tot
nadere discussie aanleiding geeft. De gedachte van fondsen voor de
kleinere en een plan voor de grote beslissingen, zoals door het SCP
voorgesteld, zou volgens deze leden in hoofdlijnen weer ter sprake
kunnen komen bij de aangekondigde discussie over het systeem van
advisering.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met de nodige belang–
stelling kennis genomen van het wetsontwerp Specifiek Cultuurbeleid. Zij
hadden geconstateerd dat de inhoud van het ontwerp geen inhoudelijke
aspecten bevat, maar zich beperkt tot de financiering en de verplichting
van de minister om elke vier jaar met een cultuurnota te komen.
Algemene bepalingen van inhoudelijke aard zijn niet opgenomen en ook
is geen doelstelling van het cultuurbeleid geformuleerd. De wet biedt ook
geen artikel die de kunsten en de kunstenaars moet beschermen.
Waarom deze beperkte strekking?

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met gemengde gevoelens
kennis genomen van het wetsvoorstel met de bijbehorende toelichting.
Zij stelden vast dat op het terrein van de kunsten al jarenlang een
discussie is gevoerd over het al of niet wenselijk zijn van een aparte
kunstenwet. Deze leden stonden op het standpunt dat voor diverse
terreinen van cultuur een bepaalde verantwoordelijkheid berust bij de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Verder stelden zij dat
de primaire verantwoordelijkheid voor terreinen van cultuur in het
algemeen gelegd moet worden op het bestuurlijk niveau dat het dichtst
bij de burger staat. Dit standpunt wordt ingegeven door de constatering
dat er een grote verscheidenheid van opvattingen in de samenleving
bestaat over kunst en cultuur, zich uitend in diversiteit aan prioriteiten en
keuzen op lokaal niveau. In dit licht bezien ging het hen dan ook te ver
om algemene verantwoordelijkheid van de minister vast te leggen in een
wet, aangezien voor diverse terreinen aan andere overheden de zorg is
toevertrouwd.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van wet op het specifiek cultuurbeleid. Zij
erkenden dat op terreinen als kunsten en musea sprake kan zijn van een
nationaal erfgoed, dat ook nationale verantwoordelijkheid met zich
meebrengt. Maar dat hoeft volgens deze leden niet automatisch tot de
conclusie te leiden, dat deze zaken ook een wettelijke regeling behoeven.
Kunst heeft zeker dimensies, die het plaatselijk en regionaal niveau
overstijgen, maar bepaalde componenten daarbinnen kunnen weer
worden gedecentraliseerd. In het voorliggende wetsvoorstel is een
compromis gezocht in de discussie over het cultuurbeleid: een min of
meer afgezwakte wettelijke regeling, met een coördinerende taak voor de
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minister van WVC. Bij dit compromis meenden deze leden een aantal
vraagtekens te moeten plaatsen.

Als gevolg van het gezochte compromis meenden de leden van de
G.P.V.-fractie dat het wetsvoorstel zodanig mager uitgevallen is, dat het
praktisch uitsluitend een financieringswet geworden is. De inhoud van
het voorstel beperkt zich tot de financiering van een aantal
«werksoorten» en de coördinerende rol van de minister in de vorm van
een vierjaarlijkse cultuurnota. Wat dat betreft lijkt de lange discussie
over wel ot geen wetgeving op het gebied van de cultuur weinig
vruchtbaar te zijn geweest. Graag vernamen deze leden hierop een
reactie van de minister.

2. Reikwijdte van het wetsvoorstel

Al in het mondeling overleg d.d. 10 november 1987 hadden de leden
van de C.D.A.-fractie er blijk van gegeven de praktische bezwaren te
delen, die de regering had tegen een wettelijke bepaling, waarin de
algemene verantwoordelijkheid van de minister van WVC voor alle
terreinen van de cultuur wordt vastgelegd. Naar het oordeel van deze
leden kan en moet echter wel in de cultuurnota ex. art. 3 zichtbaar
worden gemaakt dat en hoe de cultuurminister een coördinerende rol
vervult ten opzichte van andere ministers en andere overheden, die voor
bepaalde delen van het cultuurbeleid primair verantwoordelijk zijn.

De leden van de C.D.A.-fractie huldigden de opvatting, dat aan de
werkelijkheid en de wenselijkheid beter recht gedaan zou worden, als de
formulering «naar het oordeel van de minister» in art. 2 aangevuld zou
worden met «en van het parlement».

Het belangrijkste punt van de kritiek van de leden van de C.D.A.-fractie
op art. 2 van het wetsontwerp betrof de term «van landelijke betekenis»,
waar de Raad van State in haar advies al een waarschuwende vinger op
legde. Weliswaar is nu in de memorie van toelichting aangegeven dat
met deze term niet bedoeld wordt «cultuuruitingen van regionale
oorsprong en met regionale verspreiding op voorhand buiten de
werkingssfeer» van dit artikel te laten vallen. Maar de redenering die bij
deze uitleg gevolgd wordt is, voor zover zij de podiumkunsten betreft,
uiterst gewrongen. In de context van art. 2 betekent «van landelijke
betekenis» immers van belang voor het gehele land. Naar die betekenis
wordt in de memorie van toelichting toe geredeneerd door te stellen dat
«cultuuruitingen van regionale oorsprong» - met «regionaal» wordt
kennelijk en veelzeggend bedoeld: buiten de Randstad - kunnen (...) een
ruimer, dat wil zeggen landelijk (sic!) verspreidingsgebied krijgen».
Daarbij moet echter opgemerkt worden, dat de zogenaamde regionale
orkesten en toneelgezelschappen te weinig frequent buiten hun vesti–
gingsgebieden optreden om voor het gehele land van belang te zijn.

Een soortgelijke kanttekening kan gemaakt worden bij de in de
memorie van toelichting veronderstelde voorbeeldwerking. Ten
overvloede voegden de leden van de C.D.A.-fractie hier aan toe, dat zij
met deze kanttekeningen noch het grote belang van de zogenaamde
regionale instellingen voor hun eigen regio, noch de plicht van de rijks–
overheid een aantal van deze instellingen financieel te ondersteunen,
ontkenden.

De leden van de C.D.A.-fractie zouden op grond van bovenstaande
overwegingen de passage «cultuuruitingen met (...) landelijke betekenis»
gaarne vervangen zien door: cultuuruitingen die (...) ten minste in
bepaalde delen van ons land van grote betekenis zijn. Deze leden
vroegen voorts of het mede gelet op bovenstaande - niet beter is om aan
de overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid, genoemd in artikel 2,
die van spreiding toe te voegen. Ware daarmee ook de geografische
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component niet uitdrukkelijker in beeld dan thans in het ontwerp het
geval is?

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast, dat de regering niet is
ingegaan op het voorstel van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de
wet een algemene verantwoordelijkheid van de minister van WVC voor
alle terreinen van de cultuur vast te leggen, dat wil zeggen ook voor het
cultuurbeleid dat onder andere ministeries en onder andere overheden
ressorteert. In zijn brief van 17 februari 1987, waarin hij zijn opvattingen
gaf over de beleidsaanbevelingen in het SCP-«Advies cultuurwetgeving»,
voerde de toenmalige bewindsman daarvoor zowel juridische als
praktische overwegingen aan. De genoemde leden vroegen zich daarbij
echter af of niet een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de
specifieke verantwoordelijkheid van de minister van WVC voor kabinets–
beleid zoals zich dat ten aanzien van cultuur op diverse ministeries
ontwikkelt en zijn houding met betrekking tot het beleid van de andere
overheden. Deze leden zouden het inderdaad onjuist vinden wanneer de
minister van WVC zich zou gaan bewegen op de autonome beleidster–
reinen van provincies en gemeenten, maar zij achtten het vastleggen van
een coördinerende rol van WVC op kabinetsniveau ten aanzien van
cultuur van een andere orde. Met name op terreinen waarbij meer
bewindslieden betrokken zijn, zoals dat van de internationale culturele
betrekkingen, werd, naar de mening van deze leden, in de afgelopen
jaren de behoefte aan een «eerst verantwoordelijke» sterk gevoeld. De
competentiegeschillen, waarvoor de minister zegt te vrezen, doen zich
immers juist voor wanneer het beleid naast en door elkaar wordt uitge–
voerd. Ze vroegen daarom een nadere reactie op dit punt. Overigens
reageerden deze leden instemmend op het voornemen van de regering
om in de Cultuurnota «een bredere context» van het cultuurbeleid te
schetsen. Kan echter worden aangegeven, waarom de regering een
wettelijke bepaling daarover, zoals voorgesteld door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, niet nodig acht?

In de memorie van toelichting wordt terecht de nodige aandacht
besteed aan het feit dat de cultuurminister een specifieke taak heeft ten
aanzien van cultuuruitingen met landelijke betekenis. De leden van de
P.v.d.A.-fractie konden zich in algemene zin zeer wel vinden in wat
daarover wordt opgemerkt. Elementen als kwaliteit, historische betekenis
en overwegingen van schaal spelen daarin op een flexibele wijze een rol.
Bij debatten, zowel in als buiten de Kamer, onder meer over het
Kunstenplan, de Cultuurbegroting en de positie van de Raad voor de
Kunst, is zowel door de Partij van de Arbeid als door andere partijen een
zekere tendens gesignaleerd het begrip «van landelijke betekenis»
geografisch in te kleuren. Daaruit is ongetwijfeld ook de suggestie van
het Interprovinciaal Overleg (IPO) geboren om in de wet een bepaling op
te nemen waarin gepleit wordt voor instandhouding van voorzieningen
gespreid over het land. Het verweer daartegen in de memorie van
toelichting, namelijk dat iets dergelijks overbodig is omdat de minister nu
eenmaal belast is met «het verspreiden van cultuuruitingen», waaronder
ook «spreiding» valt, achtten de genoemde leden volstrekt ontoereikend.
Ze nodigden de regering uit hierop serieus in te gaan en dit mede naar
aanleiding van de debatten over de eerste versie van het Kunstenplan. Zij
werden mede tot het formuleren van dit verzoek gebracht door de
wetsbepalingen over het al dan niet binden aan een maximum van de
middelen die respectievelijk aan de grootste steden en overig Nederland
via specifieke uitkeringen worden verstrekt. In de vierde paragraaf van
het voorlopig verslag kwamen zij hierop nog nader terug.

De leden van de P.v.d.A.-fractie herinnerden aan de opmerking van de
minister van WVC in zijn reactie d.d. 17 februari 1987 op het
SCP-«Advies cultuurwegeving»: «Wel ben ik voornemens de suggestie
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van het SCP over te nemen om de Fondsenwet scheppende kunsten
(Stb. 1981, 355) in het voorstel van een Wet op het cultuurbeleid te
integreren; als gevolg daarvan zal de beperking tot het terrein van de
scheppende kunsten, die nu in de Fondsenwet besloten ligt, komen te
vervallen.» Mede gelet op de opmerking die hierover voorkomt in het
Nader Rapport verzochten ze om een toelichting op de gang van zaken.
Wanneer mag besluitvorming hierover verwacht worden?

Indien al de wenselijkheid voor een wettelijke basis voor het cultuur–
beleid zou bestaan, dan dringt de vraag over de reikwijdte daarvan zich
onherroepelijk op, zo meenden de leden van de V.V.D.-fractie. Zij wezen
in dat verband op de stellingname van het Sociaal en Cultureel
Planbureau en de opmerkingen van de Raad van State. Deze leden
konden de pragmatische aanpak van de regering, waarbij is afgezien van
het regelen in het onderhavige wetsvoorstel van hetgeen al elders in
wetgeving is ondergebracht, onderschrijven. In die zin waren zij het eens
met de beperking van de reikwijdte.

Aangezien het wetsvoorstel slechts de verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid beoogt te regelen, ligt het tevens voor de hand, dat het
wetsvoorstel zich niet uitstrekt tot het cultuurbeleid van andere
overheden. Ook deze beperking van de reikwijdte werd door de leden van
de V.V.D.-fractie onderschreven. Zij begrepen echter niet waarom de
regering niet gekozen heeft voor het in het wetsvoorstel vastleggen van
kabinetsverantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid. In de eerste plaats
is er in formele zin altijd sprake van kabinetsbeleid. In de tweede plaats
zou daarmee de medeverantwoordelijkheid van andere ministeries voor
het cultuurbeleid tot uiting zijn gebracht. Met name dachten deze leden
daarbij aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij zou de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur naast een eigen verantwoordelijkheid voor
onder hem vallende beleidssectoren een coördinerende bevoegdheid
kunnen worden toebedeeld teneinde een integraal cultuurbeleid tot stand
te brengen. Het had de leden van de V.V.D.-fractie verbaasd dat in de
memorie van toelichting in antwoord op het advies van het Sociaal en
Cultureel Planbureau wordt gezegd, dat een wetsbepaling ter zake noch
uit juridisch noch uit praktisch oogpunt haalbaar zou zijn. Zij nodigden de
regering uit dit nader toe te lichten.

Naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie was de regering er
niet in geslaagd duidelijk te maken wat onder de term «cultuuruitingen»
dient te worden verstaan anders dan door het geven van enkele
voorbeelden. Gegeven het door de Raad voor het cultuurbeheer i.o.
gehanteerde begrip, waar ook door de Raad van State naar verwezen is,
gaven zij de regering in overweging het in het onderhavige wetsvoorstel
gebezigde begrip nader te definiëren. Dat zou ook een oplossing kunnen
geven voor de weinig zeggende bepaling in artikel 1b, dat cultuuruitingen
cultuuruitingen zijn.

Evenzeer onduidelijk is de in artikel 2 gebezigde toevoeging «van
landelijke betekenis». De leden van de V.V.D.-fractie vreesden, dat hier
sterk op twee gedachten wordt gehinkt. Enerzijds wordt gesuggereerd,
dat het om cultuuruitingen van hoge kwaliteit gaat, althans van een
hogere kwaliteit dan de cultuuruitingen, die beleidsmatig tot de compe–
tentie van andere overheden behoort. Anderzijds wordt er een geogra–
fische betekenis aan gegeven. Die cultuuruitingen, waarvan de betekenis
de grenzen van de gemeenten, regio's en provincies overschrijden, zijn
dan van landelijke betekenis. De leden van de V.V.D.-fractie brachten in
herinnering, dat bij de herstructurering van bijvoorbeeld het toneelbestel,
het orkestenbestel, het museumbeleid en het beeldende-kunstbeleid er
veelal een pragmatische taakverdeling tussen de betrokken overheden
gehanteerd is, mede ingegeven door historisch gegroeide verhoudingen
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en historisch bepaalde geldstromen. Zij gaven de regering in overweging
de zinsnede «met, naar het oordeel van Onze Minister, landelijke
betekenis» te vervangen door de zinsnede «die tot de competentie van
de rijksoverheid behoren».

Met betrekking tot het kwaliteitscriterium betreurden de leden van de
V.V.D.-fractie het, dat de regering niet is ingegaan op het advies van de
Raad van State ter zake (punt 2a en 2b). In de memorie van toelichting
lijkt het accent te liggen op «meer algemene en ook internationale
maatstaven», terwijl zij meenden, dat de praktijk leert, dat deskundigen
zeer wel aan de hand van kwaliteitsmaatstaven de kwaliteit van een
cultuuruiting kunnen beoordelen. Dat vormt ook het bestaansrecht van
adviesorganen, zoals bijvoorbeeld de raad voor de Kunst. Zij vroegen de
regering of zij dit oordeel deelt.

Na lezing van de memorie van toelichting was het de leden van de
fractie van Groen Links niet geheel duidelijk, waarom niet alle verant–
woordelijkheden voor de cultuur in het wetsontwerp geregeld worden.
Kan de minister daarover haar mening geven?

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af wat zij zich moesten
voorstellen bij de coördinerende rol van de minister van WVC ten
behoeve van een samenhangend cultuurbeleid op het niveau van de rijks–
overheid. Betekent dit bijvoorbeeld ook coördinatie van het cultuurbeleid
van de andere departementen?

De leden van de S.G.P.-fractie hadden begrepen dat het wetsvoorstel
zich richt op de cultuuruitingen met een landelijke betekenis. Daarbij zijn
criteria van belang die betrekking hebben op kwaliteit, schaal, kosten en
verscheidenheid. Deze leden vroegen zich allereerst af of ook niet een
bepaalde normstelling tot de criteria moet worden gerekend. Zij vroegen
vervolgens waarom in artikel 2 van het wetsvoorstel alleen de begrippen
kwaliteit en verscheidenheid zijn opgenomen; houdt dit in dat de criteria
van schaal en van de kosten van een tweede orde zijn?

In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van een verantwoordelijkheid van
de minister van WVC voor het specifiek cultuurbeleid. Hoe verhoudt zich
dit met de Welzijnswet, waarin juist vergaande decentralisatie van
verantwoordelijkheden tot uitgangspunt wordt genomen, zo vroegen de
leden van de G.P.V.-fractie. Bovendien wordt aan de ministeriële verant–
woordelijkheid in dit wetsvoorstel de restrictie verbonden dat het cultuur–
uitingen betreft, die niet anderszins wettelijk geregeld zijn. In de
memorie van toelichting ontbreekt volgens deze leden een expliciete
uitwerking hiervan. Zou de minister alsnog kunnen aangeven voor welke
cultuurterreinen dit wetsvoorstel geldt, met name ten aanzien van de
specifieke uitkeringen?

De leden van de G.P.V.-fractie stelden dat kunst in beginsel een parti–
culiere aangelegenheid is. Daarom moet het overheidsbeleid erop gericht
zijn de overheidsbemoeienis zoveel mogelijk overbodig te maken en een
grotere eigen financiële verantwoordelijkheid van de kunstenaar te
bevorderen. Met de handhaving van de specifieke uitkeringen voor
verschillende cultuuruitingen, lijkt echter het tegendeel aan de orde te
zijn. Zo wordt de minister de mogelijkheid gegeven om individueel
bepaalde voorschriften te verbinden aan het verstrekken van een subsidie
of specifieke uitkering, die bovendien kunnen strekken ter bevordering
van overheidsdoelstellingen van algemene aard. Een concrete uitwerking
hiervan ontbreekt in het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting
wordt slechts gewezen op werkgelegenheid en emancipatiedoelstel–
lingen. Bovendien heeft de minister de mogelijkheid om van de criteria,
bedoeld in artikel 144b, vierde lid, van de Provinciewet, en artikel 237b,
vierde lid, van de gemeentewet, af te wijken. Wordt de overheid zo niet
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onvermijdelijk gedwongen tot waarde-oordelen over de inhoud van
cultuuruitingen bij het toekennen van specifieke uitkeringen? Is derhalve
het gevaar niet denkbeeldig dat de coördinerende functie van de minister
teveel een sturende functie wordt? Hierbij wezen deze leden ook op het
voorstel van de minister van 2 februari in een brief aan de vaste
Commissie voor Welzijn en Cultuur, om de mogelijkheid voor niet-rijksin–
stellingen om in de toekornst uit bepaalde fondsen te putten, te koppelen
aan een bereidverklaring om bij zaken als collectievorming,
collectie-uitwisseling, bruikleenverkeer en vervreemding een landelijk
afwegingskader te accepteren. Wat bedoelt de minister in dit verband
met een landelijk afwegingskader en welke bestuurlijke structuur denkt
zij daarbij te gebruiken?

Ook vroegen de leden van de G.P.V.-fractie of het niet te herover–
wegen is om de bekostiging van bepaalde vormen van kunst via het
Gemeentefonds te laten plaatsvinden. Decentralisatie van taken en
middelen kan volgens deze leden geen inhoud krijgen, als ze niet
gepaard gaat met een eigen gemeentelijke of provinciale prioriteiten–
stelling. De overheveling van bevoegdheden op dit terrein naar de lagere
overheden betekent nog niet dat belangrijke delen van het cultuurbeleid
aan een volstrekte willekeur zouden zijn overgeleverd. Ook de lokale
democratie weet haar prioriteiten te stellen. Hoe denkt de minister
hierover?

3. Cultuurnota

Met verwijzing naar wat zij al met betrekking tot de reikwijdte van het
wetsvoorstel voor artikel 2 hadden opgemerkt, zeiden de leden van de
C.D.A.-fractie het gewenst te achten dat niet alleen in de memorie van
toelichting, maar ook in artikel 3 van de wet (meer) expliciet wordt
aangegeven, dat in de cultuurnota aandacht moet worden gegeven aan
de bredere context van het cultuurbeleid.

De leden van de C.D.A.-fractie wilden graag weten of de Raad voor de
Kunst verplicht gehoord dient te worden over de cultuurnota, en zo ja
waarom dan een dergelijke regeling voor de Raad voor het Cultuurbeheer
i.o. achterwege zou kunnen blijven.

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden, dat in deze paragraaf
van de memorie van toelichting door middel van voorbeelden een zekere
invulling wordt gegeven aan de al eerder genoemde «bredere context»
van het beleid. Ze vroegen dit nader te concretiseren, met name met
betrekking tot de aspecten die - al dan niet exclusief - onder andere
departementen vallen. In dit verband vroegen zij de regering of deze al
dan niet instemmend zou kunnen reageren op het navolgende citaat uit
een commentaar op het wetsontwerp van de Federatie van Kunstenaars–
verenigingen en het Werkgeversoverleg Podiumkunsten: «De nota zou
zodanig moeten worden ingericht, dat daarin het hele cultuurbeleid van
de rijksoverheid aan de orde komt. Het wordt dan een volwaardige
kabinetsnota en omvat eindelijk ook die beleidsonderdelen die de
grenzen van het WVC-terrein overschrijden. Voorbeelden zijn er te over:
het internationale cultuurbeleid van Buitenlandse Zaken, de culturele
aspecten van het auteursrechtenbeleid van Justitie, de omgang van
Onderwijs en Wetenschappen met het kunstvakonderwijs en met de
kunstzinnige vakken op de scholen, de sociaal-economische positie van
kunstenaars volgens Sociale Zaken, de b.t.w. op culturele activiteiten en
een regeling in de trant van het voetballersartikel bij Financiën, de
1%-regeling van Volkshuisvesting, de vaste boekenprijs bij Economische
Zaken.» Daarnaast vroegen deze leden zich af welke elementen van het
provinciaal en gemeentelijk beleid met name in de cultuurnota aan de
orde zullen komen. Ook hierin drongen ze aan op verdere concretisering.
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Tenslotte vroegen zij een toelichting op de praktische invulling van de
aspecten terzake van het EG-beleid dat in de nota een plaats zou krijgen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich zeer wel vinden in de
opzet van de cultuurnota, zoals de memorie van toelichting die schetst:
een terug– en vooruitblik, gericht op hoofdlijnen in de beleidsformulering.
Ze waren dan ook geneigd het afwijzende oordeel van de regering te
volgen over de wenselijkheid - door het SCP gesuggereerd - van een
planfiguur in de cultuurwetgeving, analoog aan artikel 11 van de
Welzijnswet. Ze gaven als hun mening dat weliswaar gestreefd moet
worden naar het bieden van rechtszekerheid aan instellingen en
personen (waarin inmiddels is voorzien doordat overheidsbeschikkingen
met betrekking tot subsidies onder werking van de Wet beroep admini–
stratieve beschikkingen vallen) maar dat erop gelet moet worden, dat het
beleid op het gebied van kunst en cultuur niet verstart. Deze leden
hadden immers enkele jaren geleden een pleidooi voor de realisatie van
het Kunstenplan gevoerd onder meer met als argumentatie dat hierdoor
het al te rigide subsidiesysteem op het terrein van de kunsten
doorbroken kan worden.

Ten aanzien van de inschakeling van de adviesraden bij de totstand–
koming van de cultuurnota drongen de genoemde leden aan op een
beschrijving van de rol die de raden daarin te vervullen hebben. Ze
achtten het van groot belang dat de Raad voor de Kunst niet alleen
wordt ingeschakeld om te adviseren over het nieuwe beleid, maar met
name om de evaluatie te realiseren van de kunstinstellingen in de achter–
liggende periode. Zijn er inmiddels, zo vroegen zij, voorzieningen
getroffen, dat dergelijke evaluaties ook in sectoren waarin dat tot nu toe
niet gebruikelijk was, bij het begin van de nieuwe Kunstenplanperiode
beschikbaar zijn?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of het in het licht van
de lopende discussie over de rol van de Raad voor de Kunst niet
verstandig zou zijn deze met betrekking tot de cultuurnota in de wet vast
te leggen.

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat voor het uitbrengen
van een cultuurnota tenminste eenmaal per vier jaar het onderhavige
wetsvoorstel geen voorwaarde is. De memorie van toelichting noemt ook
enkele nota's, die in het verleden zonder wettelijk voorgeschreven te zijn,
zijn uitgebracht. Zij vroegen zich dan ook af of hier niet sprake is van
overbodige wetgeving, die niet in het dereguleringsbeleid van het kabinet
past.

Hoewel de leden van de V.V.D.-fractie toegaven, dat er aantrekkelijke
elementen zitten in een cultuurnota die het gehele cultuurbeleid in beeld
brengen, vreesden zij, dat het een schier onmogelijke opgave is om het
hele beleid van rijk, gemeenten en provincies en internationaal (met
name Europees) elke vier jaar op een dusdanige wijze weer te geven, dat
het een hanteerbare basis vormt voor de verdere beleidsontwikkeling. De
inspanningen die daarvoor nodig zijn, zullen niet in verhouding tot de
«opbrengsten» zijn. Bovendien dreigt het gevaar, zo meenden zij, dat de
lagere overheden belast zullen worden met de plicht tot uitgebreide
rapportages. Zij nodigden de regering uit aan te geven hoe dergelijke
ongewenste effecten vermeden zullen worden.

Nu de cultuurnota uitdrukkelijk geen plan zal zijn, maar slechts een
bijdrage aan perspectief, systematiek en samenhang van het beleid,
klemt volgens de leden van de fractie van D66 des te meer de vraag hoe
voldoende gewicht kan worden gegeven aan die aspecten van het
cultuurbeleid die de grenzen van het departement van WVC
overschrijden. Zal de nota op deze punten niet gedoemd zijn tot vrijblij–
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vendheid, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat alle betrokken ministers er de
verantwoordelijkheid voor dragen?

Hoe moet, zo vroegen deze leden, de verhouding en onderlinge
afstemming worden gezien tussen cultuurnota en kunstenplan? Als een
planfiguur in het kader van deze wet als te rigide wordt gezien (blz. 8,
memorie van toelichting), geldt dat bezwaar dan ook het kunstenplan, en
zo niet, waarom niet? Hoe kan een vierjarige cyclus in overeenstemming
worden gebracht met de politieke wenselijkheid dat een nieuw kabinet
direct na een redelijk te achten inwerkperiode zijn beleid op het gebied
van de cultuur uiteenzet?

De vierjaarlijkse termijn die het wetsontwerp noemt voor het
overleggen van een cultuurnota kwam de leden van de fractie van Groen
Links niet altijd even zinnig voor. Als een minister bijvoorbeeld zo'n nota
heeft geproduceerd, direct gevolgd door een wisseling van de wacht, zou
het voor zijn of haar opvolg(ster) wel erg lastig worden beleid te gaan
voeren. Vindt de minister dat eveneens een probleem? Hoe denkt zij dat
op te lossen?

De leden van de fractie van Groen Links zouden ook graag zien dat de
minister ingaat op de afwezigheid van overleg met de sociale partners in
de cultuursector. Het ontwerp heeft immers wel de adviezen op inhou–
delijk vlak geregeld, maar niet op sociaal-economisch terrein, terwijl
zulks op andere gebieden van overheidsbemoeienis toch het geval is.

Op zichzelf genomen hadden de leden van de S.G.P.-fractie geen
bewaren tegen het uitbrengen van een cultuurnota, waarin een breed en
integraal overzicht van het cultuurbeleid zal worden gegeven en waarbij
de nadruk valt op perspectief, systematiek en samenhang. Zij waren er
echter niet van overtuigd dat de cultuurnota een wettelijke grondslag
behoeft, temeer daar de nota niet de status krijgt van een plan, dat aan
instellingen een bepaalde rechtszekerheid moet bieden. In dit verband
vroegen zij hoe zij de passage uit het Nader Rapport moesten verstaan
dat tussentijdse wijzigingen van de nota slechts in beperkte mate
mogelijk zijn in verband met aangegane subsidieverplichtingen. Duidt dat
niet op een verkapte vorm van een plan? Zij vroegen vervolgens naar de
relatie tussen de cultuurnota en het kunstenplan. Verder hadden deze
leden de nodige twijfel ten aanzien van de verplichting om de nota
eenmaal per vier jaar uit te brengen. Zij wezen in dit verband op de
mogelijkheid dat het tijdstip van het uitbrengen van een cultuurnota niet
samenvalt met een kabinetsperiode. Zij zagen met belangstelling een
reactie van de regering op hun opmerkingen tegemoet.

Ook de leden van de G.P.V.-fractie gingen in op de vierjaarlijkse
cultuurnota. Hierin speelt de coördinerende rol van de minister van WVC
een belangrijke rol. Daarbij bepaalt de minister onder andere op basis
van kwaliteitsnormen wat van landelijke betekenis is en hoe dan
voorwaardenscheppend opgetreden wordt (blz. 4 memorie van
toelichting). Ook hier wilden deze leden er op wijzen dat het gevaar van
een inhoudelijke sturende functie van de minister van het cultuurbeleid
aanwezig is. Er wordt gestreefd naar de totstandkoming van een systeem
van goede, controleerbare spelregels, in het verlengde van de Thorbecki–
aanse traditie. Maar is dit wel voldoende gewaarborgd? Dat de overheid
streeft naar een samenhangend beleid, is op zich een goede zaak.
Enerzijds heeft de nota niet het karakter van een plan, anderzijds dient de
nota er wel voor om een breed en integraal overzicht van het cultuur–
beleid te presenteren. Deze leden vroegen zich af of dit wel met elkaar te
rijmen is. Zou de minister hierop in willen gaan?
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4. Specifieke u/tkeringen

De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met het oogmerk
om specifieke uitkeringen te kunnen (blijven) verstrekken voor de
cultuursector. Het voorgeschreven overleg terzake zal naar hun oordeel
garant kunnen en dienen te staan voor een ontwikkeling die geenszins
het saneringsbeleid specifieke uitkeringen zal doorkruisen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich in algemene zin verenigen
met het kabinetsbesluit specifieke uitkeringen op het terrein van de
cultuur te handhaven, ook wanneer deze niet in alle gevallen voldoen aan
de criteria genoemd in artikel 144b, vierde lid van de Provinciewet en
artikel 237b, vierde lid van de Gemeentewet. Het betreft hier op de
eerste plaats specifieke uitkeringen «met een vaak incidenteel karakter»,
die voldoen aan de criteria van de Provincie– en de Gemeentewet. Deze
leden vroegen om een overzicht van de bestaande en voorgenomen
uitkeringen die hieronder gaan vallen. Ze vroegen tevens aan te geven,
waarom de levensduur hiervan tot vier jaar is beperkt. Wat is overigens
de betekenis van de opmerking in de memorie van toelichting: «Op
zichzelf duurt de machtiging wel langer, maar een uitkering mag niet
langer dan vier jaren achtereen worden verstrekt.»? Wat zijn de
praktische consequenties hiervan? Kan in dit verband ook een andere
opmerking in de memorie van toelichting: «De begrotingspost is
permanent, maar de uitkeringen zijn incidenteel» worden toegelicht?

Ten aanzien van de tweede en derde groep specifieke uitkeringen, dat
wil zeggen langlopende uitkeringen aan instellingen, respectievelijk
binnen de drie grootste steden en in het overige deel van het land,
verwonderden de genoemde leden zich over het feit dat hierbij een
onderscheid wordt gemaakt in het maximum van de toe te kennen
gelden. Waarom, zo vroegen zij, wordt bij de laatste groep een dam
opgeworpen van 5% van het voor cultuuruitingen op de WVC-begroting
beschikbare bedrag, terwijl dit maximum niet geldt voor de drie grootste
steden, die trouwens dit maximum nu reeds verre overtreffen? Ze namen
dan ook instemmend kennis van de navolgende opmerkingen in het
commentaar van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op dit
wetsontwerp: «Wij zijn van mening dat daardoor de voorzieningen en
activiteiten in de regio in een nadelige positie komen in vergelijking met
de randstad. Deze financiële beperking staat onzes inziens bovendien
haaks op de toelichting, waarin de minister erop wijst dat ook regionale
cultuuruitingen van landelijke betekenis kunnen zijn en van rijkswege
gefinancierd kunnen worden. Het ligt derhalve niet in de rede om de
bekostiging daarvan reeds in de Wet aan banden te leggen. Naar ons
oordeel is de cultuurnota meer geëigend om periodiek een afweging van
prioriteiten, en in vervolg daarop van toe te delen middelen, te laten
plaatshebben.»

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de zogenaamde Tijdelijke
bijdrageregeling provinciale bevordering beeldende kunst, waarop
amendement nr. 30, ingediend bij de behandeling van de Welzijnswet,
betrekking heeft onder artikel 7 valt. Zij herinnerden eraan, dat de
regeling een aantal jaren geleden op basis van bepaalde, ook in de
Kamer als discutabel beschouwde argumenten koos voor de toedeling
van de beeldende-kunstengelden aan de grootste gemeenten en
provincies. Zij nodigden de regering uit deze argumenten nog eens tegen
het licht te houden en daarbij te letten zowel op de inmiddels opgedane
ervaringen als op de pleidooien van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Raad voor de Gemeentefinanciën om tot toedeling aan
een groter aantal gemeenten te komen via een verdelingsconstructie
analoog aan die van het Stadsvernieuwingsfonds. De Raad voor de
Gemeentefinanciën tekent daarbij aan: «Langs deze weg kan enerzijds
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worden vormgegeven aan een rol voor de gemeenten op het terrein van
de beeldende kunst en anderzijds worden voorkomen dat een te grote
versnippering van middelen optreedt». Ook verwezen de genoemde
leden in dit verband naar het «Tweede advies over plaats en functies van
provincies», dat in september 1988 werd uitgebracht door de Raad voor
het binnenlands bestuur en waarin kritisch wordt opgemerkt dat de
provincie op dit terrein een belangrijke rol heeft verworven, hoewel het
juist van belang is «de verantwoordelijkheid voor het kunst– en cultuur–
beleid op een zo laag mogelijk bestuursniveau tot uitdrukking te
brengen».

De leden van de fractie van D66 konden zich in grote lijnen vinden in
de wetsbepalingen die betrekking hebben op de specifieke uitkeringen en
subsidies, ofschoon zij erop wezen dat zij in het algemeen voorstander
zijn van zoveel mogelijk decentralisatie: waar het kan, verdient overhe–
veling naar het Gemeentefonds de voorkeur boven een specifieke
uitkering. Zij erkenden evenwel dat er, zeker voorlopig, belangrijke
uitzonderingen op de regel noodzakelijk zijn die de voorgestelde
bepalmgen rechtvaardigden.

Deze leden vroegen nadere opheldering over de grens van 5% die
wordt gesteld aan de uitkeringen in het kader van artikel 7. Waarom
wordt, zo vroegen zij zich af, de gemeente Utrecht in het kader van de
wet niet bij de grote gemeenten gerekend?

De leden van de fractie van Groen Links waren van mening dat de
voorzieningen buiten de Randstad nadeel kunnen ondervinden, door de
bedragen en percentages die in de artikelen 6 en 7 van het ontwerp van
wet worden genoemd. Wil de minister dat nog eens beargumenteren?

De leden van de S.G.P.-fractie begrepen dat de sanering van speci–
fieke uitkeringen noodzaakte tot de indiening van dit wetsvoorstel. In
algemene zin steunden zij deze saneringsoperatie. Decentralisatie van
het beleid op het terrein van welzijn en cultuur dient gepaard te gaan
met overheveling van de daarvoor benodigde gelden naar de fondsen
voor de lagere overheden. Deze leden vonden de argumenten van de
regering voor een «gedoogbeleid» ten aanzien van specifieke uitkeringen
op het terrein van cultuur niet overtuigend overkomen. Dat uitkeringen
onmisbaar zijn voor het cultuurterrein zou met evenveel recht gesteld
kunnen worden voor andere beleidsterreinen, waarbij bijvoorbeeld
gedacht zou kunnen worden aan uitkeringen ten behoeve van aanleg en
onderhoud van rioleringen. Deze leden zagen dan ook gaarne een nadere
onderbouwing van de noodzaak tot het laten voortbestaan van specifieke
uitkeringen terzake de cultuur tegemoet.

De derde groep «gedoogde» uitkeringen heeft betrekking op de grote
gemeenten. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de gesloten
bestuursovereenkomsten met de grote gemeenten na inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel geheel of gedeeltelijk zouden komen te vervallen.
Overigens stelden zij vast dat in artikel 6 van het wetsvoorstel drie grote
gemeenten worden genoemd, terwijl in de memorie van toelichting
sprake is van bestuursovereenkomsten tussen het Rijk en de vier grote
gemeenten. Zij vroegen een verklaring voor dit verschil.

De leden van de S.G.P.-fractie stonden sympathiek tegenover de
suggestie van de Raad voor de gemeentefinanciën om de uitkeringen,
bedoeld in artikel 6, naar het Gemeentefonds over te hevelen. Zij konden
niet inzien dat de onderlinge en onlosmakelijke verwevenheid van groot–
stedelijke en landelijke belangen niet voldoende door de betrokken
gemeenten onderkend zouden kunnen worden. Zij verwezen ook naar het
advies van de Raad van State terzake. Zij zagen dan ook gaarne de
stellingname van de regering nader onderbouwd. Tevens vroegen zij in
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dit verband waarom de uitkeringen, bedoeld in artikel 6, wel aan een
minimum maar niet aan een maximum gebonden zijn.

In 1986 heeft het kabinet besloten, oog hebbend voor de bijzondere
positie van de culturele sector, specifieke uitkeringen voor het terrein van
de cultuur te «gedogen», ook als niet van te voren vaststaat of aan de
eisen van Provincie– en gemeentewet is voldaan. De artikelen 5, 6 en 7
van het wetsvoorstel vormen in feite de neerslag van het gedoogbeleid
van het kabinet. Een wettelijke basis voor de specifieke uitkeringen wordt
zo veiliggesteld. Ten aanzien van deze materie hadden de leden van de
G.P.V.-fractie nog een aantal vragen.

De langlopende specifieke uitkeringen aan derden in de drie grote
steden worden niet aan een maximum gebonden. De overige specifieke
uitkeringen, die geregeld worden via artikel 7 van het wetsvoorstel,
mogen echter in totaal niet een bedrag van 5% van de door de wetgever
ten behoeve van cultuuruitingen beschikbaar gestelde middelen te boven
gaan. Hoe is de minister tot dit percentage gekomen en worden hierdoor
de voorzieningen en activiteiten in de regio niet in een nadelige positie
gebracht in vergelijking met de Randstad? Is dit laatste dan wel te rijmen
met de opmerking van de minister dat ook regionale cultuuruitingen van
landelijke betekenis kunnen zijn en van rijkswege gefinancierd kunnen
worden?

Een tweede vraag van deze leden betrof de specifieke uitkeringen voor
de drie grote gemeenten zelf. Deze leden werd niet duidelijk waarom
Utrecht niet onder deze regeling valt. Zo is de Financieringsregeling
welzijnsovereenkomst toch ook gebaseerd op de vier grote gemeenten?
Waarom valt Utrecht dan buiten de werking van dit wetsvoorstel?

5. Subsidies

De leden van de P.v.d.A.-fractie toonden zich gevoelig voor de
argumentatie om niet alleen aan het beleid ten aanzien van de specifieke
uitkeringen, maar ook aan dat voor de subsidies een wettelijke grondslag
te geven. Ze hadden begrepen dat de regering uit vrees voor verstarring
daarbij de voorkeur geeft aan een maatregel van bestuur met subdele–
gatie aan de minister. Onduidelijk in de voorstellen is echter hoe de
samenhang is tussen deze algemene maatregel van bestuur en de
besluitvorming ten aanzien van de jaarlijkse begroting en de vierjaarlijkse
cultuurnota. Waarom ontbreekt een voorhangprocedure, zodat ook de rol
van de Kamer gegarandeerd is?

Hoewel de leden van de V.V.D.-fractie de opvatting huldigden, dat de
bevoegdheid tot het verstrekken van subsidie ontleend wordt aan het
bestaan van een begrotingsartikel, waren zij van mening, dat het uit een
oogpunt van rechtszekerheid wenselijk is, dat de hoofdlijnen en de
algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid in de wet worden
vastgelegd. Zij moesten echter toegeven, dat regeling bij algemene
maatregel van bestuur een grotere flexibiliteit biedt. In die zin konden zij
de keuze van de regering begrijpen. Nochtans waren zij van mening dat
wettelijke regeling op hoofdlijnen de voorkeur geniet. Nadere uitwerking
zou dan bij algemene maatregel van bestuur kunnen geschieden. Aldus
zou ook kunnen worden voorkomen, dat de Kamer zich genoodzaakt zou
zien een bepaling te doen opnemen, die voorziet in een overlegging van
de algemene maatregel van bestuur aan de Kamer voordat deze van
kracht kan worden. Het was de leden van de V.V.D.-fractie opgevallen,
dat in het nader rapport over het advies van de Raad van State voorbij is
gegaan aan de portee van de suggestie van de Raad om in artikel 9,
eerste lid, de bepaling op te nemen, dat het ontwerp in de Nederlandse
Staatscourant moet worden geplaatst. Dat de wettelijk voorgeschreven
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adviesorganen zich over het ontwerp kunnen uitspreken hoeft geen
betoog. Evenmin is de vraag aan de orde of het kabinet belangrijke
organisaties binnen het terrein van de cultuur wil of zal raadplegen. Het
gaat om het scheppen van de mogelijkheid aan ieder, die dat wenst, zijn
of haar oordeel aan het kabinet kenbaar te maken.

De leden van de fractie van Groen Links constateerden dat de
beroepsmogelijkheden van gesubsidieerden in de cultuursector nu niet
zijn vastgelegd. Deze leden waren benieuwd waarom de minister dat niet
heeft willen doen. Wil zij daar eens nader op ingaan?

Dat het onderhavige wetsvoorstel tevens gebruikt wordt om het subsi–
diebeleid van een wettelijke grondslag te voorzien, kwam de leden van
de S.G.P.-fractie vreemd voor. Immers ook de begroting van het depar–
tement van WVC is een wet in formele zin, waarbij de hoofdlijnen en
algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid in de memorie van
toelichting kunnen zijn neergelegd.

6. Diversen

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of en zo ja, in welk
opzicht, de ontwikkelingen in het kader van de éénwording van Europa
van betekenis zijn voor het onderhavige wetsvoorstel

Genoemde leden hadden er kennis van genomen, dat het kabinet
besloten heeft, mede op advies van de Raad van State, de Fondsenwet in
stand te laten en te onderzoeken of het gewenst en mogelijk is de
reikwijdte van die wet uit te breiden tot het gehele terrein van de cultuur.
Zij vroegen wanneer de Kamer van concrete besluiten dienaangaande
kennis zou kunnen nemen.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af, of de titel van de wet
niet is omgeslagen van al te wijd naar al te eng. Het gaat in de wet
weliswaar over specifieke uitkeringen, maar niet over beleid dat men
zinvol «specifiek» zou kunnen noemen. Zeker de cultuurnota streeft juist
naar breedte in perspectief en samenhang. «Aspecten cultuurbeleid» is
bescheiden genoeg, en minder verwarrend.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of door het buiten
werking stellen van artikel 144c van de Provinciewet en artikel 237c van
de Gemeentewet, die de minister de verplichting opleggen jaarlijks voor
1 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar aan provincies en
gemeenten gegevens te verstrekken over de in dat jaar te verwachten
specifieke uitkeringen, er niet de behoefte is aan een aparte regeling in
deze wet, waardoor de provincies en gemeenten de nodige zekerheid
over de afwijkende termijnen kunnen krijgen.

Artikel 3

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen voor wat betreft de
reikwijdte van de cultuurnota en het wettelijk vastleggen van de rol van
de Raad voor de Kunst naar de opmerkingen die zij daarover maakten in
het algemene deel van het voorlopig verslag. Deze leden vroegen om een
omschrijving van de in lid 4 genoemde «hoofdlijnen van het cultuur–
beleid». Ze vroegen zich in dit verband af of de geschetste procedure
niet wordt toegepast, wanneer tussentijdse (kleinere) wijzigingen in de
subsidiëring van de in de cultuurnota genoemde instellingen plaatsvindt.

Artikelen 5, 6 en 7

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen naar de opmerkingen die zij
in de paragrafen 4 en 5 van het algemene deel van dit voorlopig verslag
maakten.

Evenals andere fracties zouden de leden van de fracties van C.D.A. en
V.V.D. graag een verduidelijking hebben omtrent het ontbreken van
Utrecht in de opsomming in artikel 6, gegeven de omstandigheid dat met
de gemeente Utrecht eveneens een bestuursovereenkomst gesloten is,
zoals in de memorie van toelichting is vermeld. Is er in die stad geen
enkele grootstedelijke voorziening die van landelijk belang is?

Artikel 8

De leden van de P.v.d.A.-fractie nodigden de regering uit om aan te
geven hoe zij de rol van de Kamer in de geschetste procedure ziet. Zij
herhaalden de vraag die zij in paragraaf 5 van het algemene deel van dit
voorlopig verslag stelden, namelijk hoe de samenhang is tussen de
algemene maatregel van bestuur en de besluitvorming ten aanzien van
de jaarlijkse begroting en de vierjaarlijkse cultuurnota. Hoe is de
openbaarmaking van de onder lid 2 genoemde «voorschriften» geregeld?
Ze vroegen ook een omschrijving te geven van de individueel geldende
subsidievoorschriften die hier in het geding zijn.

De voorzitter van de commissie,
Nuis

De griffiervan de commissie,
Roovers
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