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1. Inleiding

De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., S.G.P., G.P.V. en R.P.F.
hadden met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel, dat de
decentralisatie van de bijzondere bijstandsverlening en de verruiming van
studiemogelijkheden voor bijstandsontvangers mogelijk maakt.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met meer dan gewone belang–
stelling kennisgenomen van het voorstel van wet. Deze leden dankten de
regering voor de snelheid waarmee zij haar beleid inzake decentralisatie
van bijzondere bijstand en vergroting van mogelijkheden om met behoud
van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding, gepresenteerd
heeft. Deze leden constateerden verheugd dat het nu gepresenteerde
standpunt op een aantal belangrijke punten afwijkt van het eerder
ingenomen voorlopige regeringsstandpunt inzake de bijzondere
bijstandsverlening. Niet het minst belangrijke verschil betreft het finan–
ciële; waar voorgenomen decentralisatie en deregulering van de
bijzondere bijstandsverlening aanvankelijk gepaard gingen met een
bezuiniging van 25 miljoen gulden, wordt nu juist 100 miljoen gulden
méér beschikbaar gesteld. Niet slechts het bedrag, maar vooral het
belangrijke signaal dat hiervan uitgaat, was voor de leden van de
P.v.d.A.-fractie reden tot instemming.

Ter afsluiting van de algemene inleidende opmerkingen wilden deze
leden nog eens wijzen op het belang van het voorliggende wetsvoorstel
als onderdeel van een reeks van maatregelen gericht op sociale
vernieuwing. In dit verband wezen zij op essentiële andere maatregelen,
zoals de banenpools, het jeugdwerkgarantieplan, maar zeker ook op de
10%-premie die gemeenten krijgen bij daling van het aantal uitkeringsge–
rechtigden. Het voorliggende wetsvoorstel is erop gericht de gemeenten
een beter instrument te geven om de uitkeringsgerechtigde in staat te
stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. De 10%-premie zou, aldus
deze leden, dit beleid kunnen versterken.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het in dit wetsvoorstel vastgelegde voornemen van de
regering tot decentralisatie van de bijzondere bijstand. Met name de
voorgestelde vermindering van de centrale normbepalingen achtten deze
leden een positieve ontwikkeling. Ook het feit dat het oorspronkelijke
voornemen om het gemeentelijk aandeel bij de bijstandsverlening voor
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te verhogen van 10% tot
20% bij dezen wordt ingetrokken stemde deze leden tevreden.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met grote belang–
stelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij meenden dat de
regering er goed aan deed de problemen die zich reeds jarenlang
voordoen bij de bijzondere bijstandsverlening en bij de samenloop van
scholing en een RWW-uitkering aan te pakken door versoepeling van de
regelgeving.

2. Verplaatsing beleidsverantwoordelijkheid naar gemeenten

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de opvatting van de
regering dat de gemeente dichtbij de burger beter de individuele
omstandigheden kan beoordelen en op die manier maatwerk kan leveren.

De gemeenten krijgen, zo stelden ook de leden van de P.v.d.A.fractie
vast, middels het wetsvoorstel daadwerkelijk de mogelijkheden om
maatwerk te leveren en daarmee beter vorm te geven aan hun active–
rende rol ten opzichte van de uitkeringsgerechtigden. Het doel van de
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onderhavige decentralisatie, namelijk de overdaad aan regelgeving terug–
dringen waardoor gemeenten in staat worden gesteld op het individu
gericht maatwerk te leveren en zonder «belemmeringen van bovenaf» te
helpen in financiële noodsituaties, werd door de aan het woord zijnde
leden volledig onderschreven. Zij wilden daaraan, zij het voorzichtig, een
conclusie verbinden, namelijk dat verfijning van centrale regelgeving wèl
leidt tot een grotere bureaucratie en complexiteit van regelgeving, maar
niet zonder meer tot een grotere rechtvaardigheid op individueel niveau.
De keuze van de regering voor decentralisatie en deregulering biedt, zo
stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie, in dit opzicht méér perspectief.

De leden van de G.P.V.-fractie onderschreven de wenselijkheid de
gemeenten meer armslag te verlenen bij het toekennen van bijzondere
bijstand. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden tot het toepassen van
«maatwerk». De individuele benadering, die van oorsprong ten grondslag
lag aan de ABW, kan hierdoor weer meer tot haar recht komen.

Het lid van de fractie van de R.P.F. kon zich in beginsel vinden in de
belangrijkste overweging die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt,
namelijk het verschaffen van meer mogelijkheden aan de gemeenten om
in bijzondere gevallen bijzondere hulp te verlenen. De ABW biedt daartoe
door de tendens tot centralisatie van de afgelopen jaren een te beperkt
kader. Dit is de belangrijkste reden dat gemeenten, geconfronteerd met
de reële geldzorgen waarin delen van de bevolking terecht zijn gekomen,
hun toevlucht hebben gezocht tot andere wegen om zorg op maat te
verstrekken. Het uitgangspunt dat gemeenten, met de verruiming van de
mogelijkheden tot een eigen beleid, ook de financiële verantwoorde–
lijkheid voor de bijzondere bijstandsverlening krijgen toebedeeld, kon dit
lid onderschrijven. Dit lid sprak voorts zijn waardering uit over het
voornemen van de regering de financiële middelen ten behoeve van de
bijzondere bijstandsverlening structureel te verhogen. Een en ander komt
neer op een beleidsmatige erkenning van het feit dat ondanks de econo–
mische opleving in bijzondere gevallen situaties zijn ontstaan, die met de
term «nieuwe armoede» kunnen worden betiteld. Hij bracht in dit
verband in herinnering dat zijn fractie een dergelijke verruiming in het
verleden al bij diverse gelegenheden had bepleit.

3. Differentiatie in de bijzondere bijstandsverlening

De leden van de C.D.A.-fractie wilden niet voorbijgaan aan de opmer–
kingen, die onder andere gemaakt zijn door de Raad voor het Binnen–
lands Bestuur en de Bond van Uitkeringsgerechtigden. Zij vrezen immers
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Deze leden veronderstelden
echter, dat bijzondere bijstand ook nu per gemeente (hoewel met meer
regels) verschillend wordt uitgevoerd. Zouden, zo vroegen de leden van
de C.D.A.-fractie, gemeenten er niet verstandig aan doen zelf regels op
te stellen voor verlening van bijzondere bijstand om rechtsonzekerheid
tegen te gaan? Hun veronderstelling, dat per gemeente verschillend
beleid wordt gevoerd, wordt bevestigd door het onderzoek van
«Konsumenten Kontakt». Daaruit valt de conclusie te trekken dat ook de
financiële middelen die per gemeente worden aangewend verschillen.
Valt aan herverdelingseffecten bij decentralisatie niet te ontkomen, zo
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie.

De leden van de V.V.D.-fractie constateerden dat het wetsvoorstel
onder meer voorziet in een herschikking van verantwoordelijkheden
tussen Rijk en gemeenten; er vindt een verplaatsing van de beleidsver–
antwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand naar de gemeenten plaats.
Er vindt een vermindering van centrale normbepalingen plaats hetgeen
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tot een grotere differentiatie in de bijzondere bijstandsverlening leidt en
derhalve tot rechtsongelijkheid danwel rechtsonzekerheid kan leiden,
gelet op het feit dat als gevolg van voornoemde differentiatie besluit–
vorming per gemeente plaatsvindt. In de memorie van toelichting wordt
vermeld dat aan de thans van kracht zijnde centrale regelgeving de wens
om in het kader van de bijstandsverlening te komen tot een grotere
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ten grondslag lag. De leden van de
V.V.D.-fractie zouden van het kabinet willen vernemen welke argumenten
die bij invoering van de Algemene Bijstandswet golden thans niet meer
van toepassing zouden zijn. Deze leden betwijfelden of van de jurispru–
dentie een uniformerende werking zal uitgaan, nog los van de vraag of
het wenselijk is een dergelijke functie niet door de wetgever maar door
de onafhankelijke rechter te laten uitvoeren, danwel hiervan uit te gaan.
Gestructureerd overleg tussen de bewindslieden van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de VNG, de functie van de rijksconsulenten en de
overige door de regering naar voren gebrachte elementen die naar de
mening van de regering een tegenwicht zouden kunnen vormen voor een
ontwikkeling in de richting van een grote diversiteit van de bijzondere
bijstandsverlening garanderen volgens de leden van de V.V.D.-fractie niet
zonder meer een grotere rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De
regering heeft, zo maakten deze leden op, een principiele keuze gemaakt
door het bestrijden van financiële noodsituaties door gemeenten middels
een meer toegesneden bijstandsverlening, zwaarder te laten wegen dan
de rechtsgelijkheid. Het feit dat hierdoor in gelijke situaties in de ene
gemeente anders zal worden besloten dan in de andere gemeente noemt
de regering immers «de prijs die decentralisatie altijd met zich brengt».
De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne nader door de regering
worden geïnformeerd omtrent andere (additionele) instrumenten als
reeds door de regering aangegeven die rechtsgelijkheid en rechtsze–
kerheid zouden kunnen waarborgen.

Ook bij de leden van de S.G.P.-fractie waren vragen gerezen over de
rechtsgelijkheid. Decentralisatie van de bijzondere bijstand gaat gepaard
met een vermindering van centrale regelgeving; er zal een grotere
verscheidenheid ontstaan. Burgers in gelijke omstandigheden zullen
anders behandeld kunnen worden, afhankelijk van de gemeenten waar zij
wonen. Die grotere verscheidenheid is inherent aan decentralisatie. In dit
verband wilden de leden van de fractie van de S.G.P. graag een reactie
van de regering op de opmerking van de Raad van State dat niet alleen
wat bijzondere bijstand betreft er sprake kan zijn van rechtsongelijkheid,
maar ook wat de normuitkering betreft, wanneer gemeenten kosten als
bijzondere bijstand vergoeden die al in de normuitkering zijn inbegrepen.
Hoe kan deze rechtsongelijkheid voorkomen worden?

De leden van de G.P.V.-fractie hadden eveneens vragen over de
rechtsgelijkheid bij de bijzondere bijstandsverlening. Zij constateerden
dat met de voorgestelde wijziging van het Besluit landelijke normering en
met de voorgestelde intrekking van het Besluit landelijke draagkrachtcri–
teria de wet terug wordt ingeslagen. Landelijke regelgeving is indertijd
niet voor niets ontstaan, ter waarborging van rechtsgelijkheid en rechts–
zekerheid. Terecht relativeert de memorie van toelichting het belang van
de uniformerende werking van de jurisprudentie in dit geval. Immers,
getoetst zal worden of een bepaalde gemeente binnen haar eigen juris–
dictie het gelijkheidsbeginsel toepast. Of de verschillende gemeenten
vergelijkbare gevallen ook gelijk behandelen zal niet kunnen worden
getoetst. Het bestuurlijk overleg tussen de bewindslieden van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de VNG zal enige sturing kunnen
opleveren. Datzelfde geldt voor de rijksconsulenten, maar dat is toch
geen enkele garantie dat een gemeente die een volstrekt eigenzinnig

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 644, nr. 5



beleid wenst te voeren kan worden tegengehouden? Ook de Raad van
State signaleert deze mogelijke ontwikkeling. Weliswaar is de inleiding
van de memorie van toelichting uitgebreid naar aanleiding van opmer–
kingen van de Raad van State, maar het wezenlijke punt, de redenen op
grond waarvan destijds landelijke criteria zijn ingevoerd en de vraag
waarom de bezwaren van toen nu niet meer gelden, is onvoldoende uit
de verf gekomen. Deze leden vroegen hier alsnog op in te gaan.

Ook het lid van de R.P.F.-fractie meende dat aan de verruiming van de
mogelijkheden voor bijzondere bijstandsverlening haken en ogen zitten.
Meer decentralisatie houdt in: meer toespitsing op het individuele geval.
Dat is in beginsel mogelijk overeenkomstig het principe dat gelijke
gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk naar de
mate waarin zij ongelijk zijn. Het nu strikter toegepaste individualise–
ringsbeginsel komt dan ook tegemoet aan de constatering dat op de
keper beschouwd geen twee gevallen gelijk zijn. Tegelijkertijd is het
gevaar veel reëler dan voorheen dat achteraf blijkt, dat beslissingen om
twee gevallen ongelijk te behandelen, de toets aan het gelijkheidsbe–
ginsel niet kunnen doorstaan. De beleidsverantwoordelijkheid die het
onderhavige wetsvoorstel aan de gemeenten toebedeelt is hiermee niet
licht. Met name zal bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan
de motivering van de beschikking krachtens welke de bijzondere bijstand
wordt verleend. Meer dan voorheen komt het er op aan dat de
motivering de beschikking niet alleen formeel, maar ook materieel kan
dragen. De praktijk zal uitwijzen in hoeverre de nieuwe regeling
hanteerbaar is. De memorie van toelichting meldt dat de jurisprudentie
wellichttot enige uniformering zal leiden. Aan uniformering kunnen
echter weer andere bezwaren kleven. Aan de ene kant kunnen onvoor–
ziene rechtmatige aanspraken ontstaan, zodat het instrument een te
wijde strekking krijgt; aan de andere kant zou het instrument van de
bijzondere bijstandsverlening te sterk ingeperkt kunnen worden. Op
welke wijze kan worden vermeden dat een te grofmazige uniformering
ontstaat? De individuele beoordeling van het individuele geval moet
voorop blijven staan, aldus dit lid.

4. Gemeentelijk minimabeleid

Algemeen beleid, bijstandsbeleid, bijzondere bijstand en fondsen voor
minima liggen vaak in elkaars verlengde, zo merkten de leden van de
C.D.A.-fractie op. Over het algemeen beleid en bijstandsbeleid wilden
deze leden graag nader spreken bij de herziening van de ABW, maar ze
wilden hier wel opmerken dat door decentralisatie van de bijzondere
bijstand een combinatie van gemeentefondsen met bijzondere bijstand
mogelijk is geworden. Het individu kan op deze manier nog beter
geholpen worden. Met de regering onderschreven deze leden dat
generiek beleid niet past bij individuele toetsing en kwijtschelding van
belasting niet onder bijzondere bijstand thuishoort. Maar, zo vroegen zij,
is bij individuele toetsing de grens tussen verschillende uitgaven wel
altijd goed te trekken? Juist bij schuldsanering kunnen belastingen een
moeilijk oplosbaar probleem zijn. Vaak gaat het er bij fondsen voor
minima en bijzondere bijstand toch om mensen weer perspectief te
bieden.

Tot slot merkten de leden van de C.D.A.-fractie op dat de ABW in
medebewind door gemeenten wordt uitgevoerd, ook bij de decentrali–
satie van de bijzondere bijstand. Deze leden vroegen of de Kamer
ingelicht zal worden over de ontwikkeling van de bijzondere bijstand en
op welke wijze.

Een belangrijke doelstelling van het wetsvoorstel is de integratie in de
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Algemene Bijstandswet van het gemeentelijk minimabeleid, zo consta–
teerden de leden van de fractie van de P.v.d.A. Gebrek aan overzichte–
lijkheid, structuur en uniformiteit, het risico van strijd met het rijksinko–
mensbeleid en afwezigheid van adequate rechtsbescherming blijken
hierbij de hoofdmotieven van de regering, zo vervolgden zij. Hoewel deze
leden het wat betreft de hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel, namelijk
integratie, met de regering eens bleken te zijn, hadden zij toch wat
opmerkingen en een suggestie. Naar het oordeel van deze leden komt
het streven tot het zoveel mogelijk doen opgaan van het gemeentelijk
minimabeleid in het bijzondere bijstandsbeleid wezenlijk in gevaar door
de verplichte hantering in alle gevallen (behalve de twee wettelijke
uitzonderingen) van een drempelbedrag van, nu, f 175 per jaar. Het doen
opgaan van het huidige gemeentelijk minimabeleid (waaraan een
drempelbedrag vreemd is) in het bijzondere bijstandsbeleid zal, naar het
oordeel van de aan het woord zijnde leden, de doodsteek voor een groot
gedeelte van het huidige minimabeleid zijn. Immers, in veel gevallen
behelst dit gemeentelijk minimabeleid dat gemeentelijke subsidie wordt
verleend tot een totaal bedrag dat niet of niet veel hoger ligt dan f 175
per jaar. Het gaat dan bij voorbeeld om kosten van maatschappelijke
participatie zoals bibliotheekabonnement en lidmaatschap van vereni–
gingen. Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie zullen
gemeenten, ingeval er sprake zal zijn van een wettelijk verplicht drempel–
bedrag bij bijzondere kosten, hun minimabeleid op een grotere schaal
naast de Algemene Bijstandswet handhaven dan de regering voor lief
houdt. Deze leden vroegen de regering op dit door hen geschetste
vraagstuk nader in te gaan. Afschaffing van een wettelijk voorgeschreven
drempelbedrag, dat onder toekenning van de bevoegdheid aan de
gemeenten een drempelbedrag voor alle of specifieke bijzonder noodza–
kelijke kosten van het bestaan te hanteren, zou voor deze leden een
aanvaardbaar alternatief zijn en zij vroegen de regering om een reactie
op deze gedachte.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. misten in het wetsvoorstel
gedelegeerde (geattribueerde) wetgeving; in casu de plicht van de
gemeenteraad tot het geven van algemene voorschriften en nadere
regels betreffende het lokale beleid inzake de verlening van bijstand in
bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. De art. 13a-bijstandsricht-
lijnsn van burgemeester en wethouders behoren immers niet tot de
bijstandswetgeving, aldus de aan het woord zijnde leden, maar hebben
de status van eenzijdige beleidsregels. Zeker nu het toekenningenbeleid
en het financieel beheer van bijzondere bijstand binnen randvoorwaarden
volledig worden gedecentraliseerd, is een lokale politieke discussie over
een en ander onontbeerlijk. Daarin zal «het minimabeleid» een belang–
rijke plaats kunnen innemen. Deze leden vroegen de regering of zij deze
visie deelt en of zij bereid is met wijzigingsvoorstellen te komen.

De leden van de fractie van D66 hadden kennisgenomen van het in de
memorie van toelichting gestelde dat de bijzondere bijstand een landelijk
geldende wettelijke verplichting betreft van burgemeester en
wethouders. Het gemeentelijk minima-beleid dient zoveel mogelijk over
te worden genomen door de bijzondere bijstand, zo stelt de regering. Is
de regering van mening dat de bestaande gemeentelijke minimarege–
lingen volledig binnen de bijzondere bijstand dienen te gaan vallen?

De leden van de fractie van D66 hadden nog een vraag met betrekking
tot de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze leden
begrepen dat er ten aanzien van bepaalde gemeentelijke belastingen
zogenaamde «bovengrenzen» bestaan waarboven kwijtschelding niet
mogelijk is. Wèl is het voor de gemeenten mogelijk om een strakker
beleid met betrekking tot kwijtschelding te voeren. Kan de regering enig
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inzicht geven in het niveau van de diverse momenteel door gemeenten
gehanteerde «bovengrenzen» voor belastingen?

De leden van de fractie van Groen Links betreurden het dat de
regering niet de noodzaak had ingezien om tot een generieke verhoging
van het sociaal minimum over te gaan. Het kwam deze leden voor, dat de
grote variatie en verscheidenheid van gemeentelijk minima-beleid, die de
afgelopen jaren is ontwikkeld, meer dan voldoende hebben aangetoond
dat er sprake is van armoede, vooral bij die mensen die meerdere jaren
op een uitkering zijn aangewezen. Zij vroegen haar in te gaan op de
functie en betekenis die het gemeentelijk minimabeleid tot nu toe heeft
gehad in relatie tot het niveau van de uitkeringen, te meer daar de
bijzondere bijstand in de toekomst de functie van het minimabeleid
merendeels moet gaan overnemen.

De leden van de S.G.P.-fractie begrepen dat het de bedoeling is dat
met het decentraliseren van de bijzondere bijstand deze vorm van
bijstand de plaats inneemt van de verschillende fondsen en regelingen
die gemeenten hebben ter ondersteuning van de minima. Houden
gemeenten nog dezelfde mogelijkheden tot het voeren van een eigen
minimabeleid nu de bijzondere bijstand wordt gedecentraliseerd? Wordt
het toezicht van het rijk op de gemeenten op dit punt gewijzigd of
houden gemeenten dezelfde mogelijkheden om naast de bijzondere
bijstand allerlei fondsen en regelingen in stand te houden?

De leden van de G.P.V.-fractie merkten op dat de voorgestelde
verruiming van mogelijkheden voor bijzondere bijstand ertoe zal kunnen
leiden dat bestaande gemeentelijke minimafondsen kunnen worden
geïntegreerd in het bijzondere bijstandsbeleid dat een gemeente kan
gaan voeren. Dit neemt echter niet weg dat er gemeenten zijn die
minimafondsen hebben die een ruimer bereik hebben dan het beoogde
bereik van de bijzondere bijstand. Te denken valt aan studiefondsen, of
fondsen die deelname aan culturele of sportieve evenementen mogelijk
maken. Zou de regering duidelijk kunnen maken welke ruimte zij nog ziet
voor speciale gemeentelijke minimafondsen? Acht zij het denkbaar dat
gemeenten die het hun toegemeten bedrag voor bijzondere bijstand niet
geheel kunnen wegzetten aan de beoogde bestemming, het meerdere
aanwenden voor de financiering van deze zogenaamde maatschappelijke
activeringsfondsen?

Ook het lid van de R.P.F.-fractie verzocht om een nadere toelichting
van de visie van de regering op de verhouding tussen de bijzondere
bijstandsverlening en de gemeentelijk «armoedefondsen». In hoeverre
kan de stellingname van de regering ertoe leiden dat in het licht van de
onderhavige voorstellen, bestaande gemeentelijke initiatieven worden
teruggedraaid? In hoeverre wordt het besluit om al dan niet tot (enige)
integratie van fondsen en bijzondere bijstandsverlening te komen aan de
gemeenten zelf overgelaten?

5. Bestuurlijk overleg

Door de decentralisatie van de bijzondere bijstand zal de gemeentelijke
beleidsvrijheid worden vergroot, zo constateerden de leden van de
fractie van D66. Aangezien de financiële verantwoordelijkheid voor de
bijzondere bijstand volledig bij de gemeenten zal komen te liggen, wordt
de afstemming tussen gemeentelijke uitvoeringspraktijk en landelijk
beleid van welhaast nog groter belang. Juist nu de financiële verant–
woordelijkheid voor de bijzondere bijstand voor 100% bij de gemeenten
zal komen te liggen, kunnen landelijke beleidsontwikkelingen direct f inan–
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cieel voelbaar worden in de bijzondere bijstandsverlening. Toekomstige
ontwikkelingen op het terrein van de huursubsidie en ontwikkelingen op
het gebied van de koppeling van minimum sociale uitkeringen aan het
minimumloon, kunnen hun uitwerking hebben op de gemeentebegro–
tingen door een groter beroep van uitkeringsgerechtigden op de
bijzondere bijstand. Wanneer zal het gestructureerd overleg tussen het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNG worden
gestart? Kan de regering nader ingaan op het concept-bestuursakkoord
tussen Rijk en VNG op dit punt? Op welke termijn zal het convenant
tussen de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
VNG worden afgesloten? Zal het ministerie ingeval van genoemde onver–
wachte ontwikkelingen op andere beleidsterreinen hierover een bepaling
in het af te sluiten convenant op laten nemen?

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat er toezicht blijft van
het Rijk op de uitvoering van de bijzondere bijstand door de gemeenten.
Voorkomen moet worden dat gemeenten een bijzonder bijstandsbeleid
voeren dat het centrale inkomensbeleid doorkruist, bij voorbeeld door het
treffen van categorale regelingen. Is het echter niet zo dat er vooral in de
grote gemeenten de betreffende regelingen en fondsen bestaan die in
het algemeen voor minima bestemd zijn? Gemeenten die er te karig of te
royaal mee omspringen krijgen te maken met de rijksconsulenten sociale
zekerheid. Zal met decentralisatie van de bijzondere bijstand de werkdruk
voor deze consulenten toenemen, en zo ja, met welke maatregelen zal de
regering dat opvangen?

6. Specifieke wijzigingen

6.1 Intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria;
drempelbedrag

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen wat betreft het zogenaamde
drempelbedrag naar hun opmerkingen over het gemeentelijk minima–
beleid (par. 4).

Ten aanzien van de intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draag–
krachtcriteria (Bld) hadden de leden van de V.V.D.-fractie behoefte tot
het maken van de volgende opmerkingen. Wat betreft het vervallen van
de centrale draagkrachtregels wilden deze leden van de regering een
overzicht ontvangen van de elementen door de regering in de memorie
van toelichting genoemd, die door verruiming van het begrip bijzondere
kosten van het bestaan voortaan tot de bijzondere noodzakelijke kosten
van het bestaan zullen worden gerekend en tevens inzicht ontvangen in
de mogelijke differentiatie van de gewijzigde vaststelling van het als
draagkracht aan te merken deel van het inkomen of vermogen. Ten
aanzien van de voorgestelde mogelijkheid van burgemeester en
wethouders om het toegepaste draagkrachtpercentage tijdens de
bijstandsperiode te wijzigen zouden de leden van de V.V.D.-fractie van
de regering willen vernemen in welke gevallen een dergelijke wijziging
wenselijk wordt geacht. Mocht deze differentiatie het centrale inkomens–
beleid negatief beïnvloeden dan kan wegens strijdigheid met het
algemeen belang op grond van artikel 185 van de Gemeentewet worden
geïntervenieerd; de leden van de V.V.D.-fractie zouden van de regering
willen weten welke andere gevallen tevens strijdigheid met het algemeen
belang zouden opleveren op grond waarvan het nemen van maatregelen
krachtens de Gemeentewet volgens de regering gerechtvaardigd zou
worden geacht.

De leden van de fractie van Groen Links hadden behoefte aan een
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nadere uiteenzetting over het drempelbedrag van 175 gulden in relatie
tot de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW).

De leden van de G.P.V.-fractie merkten op dat de haast die de regering
wil betrachten bij de decentralisatie van de bijzondere bijstand heeft
geleid tot een wel zeer merkwaardige procedure, namelijk de wijziging
van een AMvB bij wet. Onmogelijk is dit niet, en het is ook al eerder
vertoond zoals vermeld in het nader rapport, toch is het niet duidelijk
waarom niet van de normale procedure gebruik is gemaakt. Was het niet
mogelijk geweest het gewijzigde Bijstandsbesluit landelijke normering in
het Staatsblad te plaatsen, met de gebruikelijke termijn, en als
bijzondere bepaling op te nemen dat het besluit in werking zal treden op
hetzelfde moment als het desbetreffende wetsvoorstel?

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg om een toelichting bij het
voornemen om de drempel van 175 gulden niet van toepassing te
verklaren in gevallen waar het gaat om voorzieningen gericht op de
zelfstandige voorziening in het bestaan.

6.2, Verruiming van het begrip bijzondere bestaanskosten

De leden van de V.V.D.-fractie constateerden dat wat betreft de
bijstand voor de kosten van medische en maatschappelijke dienstver–
lening de regering stelt dat de ABW er niet toe strekt beslissingen van
uitvoeringsorganen op dat terrein materieel ongedaan te maken. Tegelij–
kertijd houden burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in
urgente gevallen niettemin bijstand te verlenen. De leden van de
V.V.D.-fractie zouden gaarne nader door de regering worden geïnfor–
meerd op welke gronden (buiten het reeds door de regering aangegeven
argument met betrekking tot het volledig uitgebouwd aanbod van
voorliggende voorzieningen op het terrein van medische en maatschap–
pelijk dienstverlening) zij meent te kunnen aannemen dat indirecte finan–
ciering middels de ABW niet te verwachten valt; hetgeen eens te meer
relevant is nu de regering het treffen van een beperkende AMvB op
grond van artikel 11 van de ABW slechts in het uiterste geval overweegt.

De leden van de fractie van D66 merkten op dat volgens de regering
de verlening van bijstand ter financiering van medische behandeling en
verrichtingen die tot de ontwikkelingsgeneeskunde gerekend kunnen
worden, onaanvaardbaar is wanneer deze financiering bewust niet wordt
toegekend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Hoe verhoudt zich dit standpunt tot het experiment D'gemeenten waarbij
in artikel 1A van de ABW gesteld wordt dat bijstand niet wordt verleend
in de kosten van medische of maatschappelijke dienstverlening? Is de bij
dit wetsvoorstel gehanteerde formulering niet ruimer? Is bijstandsver–
lening wèl toegestaan indien het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur zich nog niet (bewust) heeft uitgesproken over de bedoelde
medische verrichtingen en behandelingen?

De voorgestelde verruiming van het begrip bijzondere bestaanskosten
komt er op neer dat niet meer de aard van de kosten maar de bijzondere
omstandigheden van de betrokkenen bepalend zullen zijn voor het al dan
niet toekennen van bijzondere bijstand. De leden van de G.P.V.-fractie
vroegen of dit betekent dat ook bijzondere bijstano' kan worden verleend
voor kosten voor noodzakelijk levensonderhoud, indien deze door
bijzondere omstandigheden van de betrokkene hoger liggen dan de
normbijstand? Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord,
betekent dit dan niet dat een groot risico wordt gelopen van oneigenlijk
gebruik, en dat via een omweg structureel tot een hogere normuitkering
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wordt gekomen? Deze leden stemden ermee in dat B en W de
bevoegdheid hebben in zeer dringende gevallen bijstand te verlenen voor
een medische dienstverlening ondanks het feit dat in het kader van een
voorliggende voorziening de bewuste keus is gemaakt de desbetreffende
dienstverlening niet op te nemen. De eigen financiële verantwoorde–
lijkheid van de gemeenten zal ertoe leiden dat B en W hier met de
nodige wijsheid en terughoudendheid zullen optreden. Waar dit verwacht
mag worden rees de vraag waarom bijstandsverlening voor een behan–
deling of verrichting met een nieuwe medische techniek (die nog niet
onder de reguliere bekostiging valt) categorisch wordt uitgesloten. Het
gaat hierbij immers vrijwel altijd om noodsituaties, zoals de memorie van
toelichting terecht stelt. Waarom is ook hier niet de ontsnappingsmoge–
lijkheid van «zeer dringende redenen» opengelaten, zo vroegen de leden
van de G.P.V.-fractie.

De begrenzing ten aanzien van de kosten van medische en maatschap–
pelijke dienstverlening is scherp: de ABW is uitdrukkelijk complementair.
Het R.P.F.-fractielid vroeg of na de voorgestelde deregulering op dit punt
herleving van de indirecte financiering van voorzieningen die daarvoor
strikt genomen niet in aanmerking zouden moeten komen wel adequaat
kan worden tegengegaan. Welke mogelijkheden heeft de regering om de
gemeenten te corrigeren alvorens een beperkende AMvB, die naar zijn
aard het bereikte in dit wetsvoorstel weer gedeeltelijk terugdraait, in
beeld komt?

6.3. Wijziging in de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers

a. Noodzakelijke scholing of werkervaring

Naast verruiming van studiemogelijkheden wordt ook voorzien via
bijzondere bijstand in kosten van kinderopvang. De leden van de
C.D.A.-fractie wilden graag weten of alle vormen van kinderopvang
daaronder begrepen zijn.

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden met instemming dat de
voorgestelde wijziging van de Algemene bijstandswet aansluit bij een
belangrijke ontwikkeling, namelijk de grotere aandacht voor terugkeer
naar de arbeidsmarkt. De voorliggende wetswijziging geeft gemeenten
de gelegenheid beter aan te sluiten op de individuele mogelijkheden van
uitkeringsgerechtigden. Zij plaatsten daar wel een kanttekening bij. Als
gevolg van de verplichting om bijzondere bijstand te verlenen voor
kosten verbonden aan de door de arbeidsvoorzieningsorganisatie
noodzakelijk geachte om–, her– of bijscholing en, daarenboven, kosten
van kinderopvang, wanneer deze verbonden zijn aan het deelnemen aan
genoemde noodzakelijk geachte scholing of werkervaring, worden
belangrijke voorzieningen getroffen met betrekking tot de uitstroom uit
de ABW naar de arbeidsmarkt. Is de regering het met deze leden eens
dat het treffen van voorzieningen als deze een continu proces dient te
zijn? Hoe tracht zij een vervolg te geven aan dit proces, zo vroegen de
leden van de P.v.d.A.-fractie.

Ten aanzien van de wijzigingen in de Rijksgroepsregeling werkloze
werknemers (Rww) met betrekking tot de bijstand voor kosten verbonden
aan noodzakelijke scholing of werkervaring merkten de leden van de
V.V.D.-fractie op dat zij in principe konden instemmen met het
voornemen om de verplichting om bijzondere bijstand te verlenen voor
kosten verbonden aan een ten behoeve van de arbeidsmarktinschakeling
noodzakelijk geachte om–, her– of bijscholing, toegankelijk te maken voor
alle bijstandsgerechtigden. Voor wat betreft de kosten van kinderopvang
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die worden gerekend tot de bijzondere kosten van bestaan wanneer deze
verbonden zijn aan het deelnemen aan noodzakelijk geachte scholing of
werkervaring, hadden de leden van de V.V.D.-fractie behoefte aan een
résumé van de financiële consequenties hiervan.

De leden van de fractie van D66 achtten het een goede ontwikkeling
dat de kosten van kinderopvang worden gerekend tot de bijzondere
noodzakelijke kosten van het bestaan wanneer deze verbonden zijn aan
de deelname aan noodzakelijk geachte scholing of werkervaring. Worden
bij dit wetsvoorstel de kosten van kinderopvang ingeval van het opdoen
van werkervaring beschouwd als bijzonder noodzakelijke kosten van het
bestaan? Worden de bedoelde kinderopvangkosten eveneens als
bijzondere bijstandskosten beschouwd wanneer een bijstandsmoeder
bijvoorbeeld een «kleine deeltijdbaan» krijgt die niet als reguliere werker–
varingsplaats kan worden betiteld?

De kosten van kinderopvang kunnen eveneens door bijzondere bijstand
worden vergoed wanneer een opleiding of een werkervaringsplaats wordt
gevolgd, gericht op het (her)intreden op de arbeidsmarkt. De leden van
de fractie van de S.G.P. wilden weten of gemeenten en rechtsplicht
hebben, en dus juridisch gedwongen kunnen worden tot het vergoeden
van kinderopvang via de bijzondere bijstand wanneer het voor de
betrokkene gaat om bijzonder noodzakelijke kosten, terwijl de draag–
kracht ontbreekt om die zelf te betalen. Of hebben de gemeenten op dit
punt een zekere beleidsvrijheid? In hoeverre zal de bekostiging van
kinderopvang zich beperken tot situaties waarin een opieiding wordt
gevolgd of werkervaring wordt opgedaan? Immers wanneer de
betrokkene een reguliere arbeidsplaats heeft met het minimumloon, zal
de draagkracht niet veel toenemen, terwijl de kosten van de kinder–
opvang gelijk blijven.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de voorgestelde verruiming van de mogelijkheden om in
aanmerking te komen voor vergoeding van kosten van omscholing en
arbeidsmarktoriëntatie, inclusief bijkomende kosten van kinderopvang.
Wel moest het naar het oordeel van deze leden gaan om bezigheden die
evident arbeidsmarktrelevant zijn. Deelt de regering dit oordeel? Wordt
het voor het overige geheel aan de gemeenten zelf overgelaten om te
bepalen weke activiteiten al dan niet arbeidsmarktrelevant zijn?

b. Scholing op tertiair niveau

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat verruiming van
studiemogelijkheden in het tertiair onderwijs wordt voorzien met behoud
van uitkering. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat beschik–
baarheid voor de arbeidsmarkt als eis blijft gelden en dat een studie van
1 of 2 jaar wordt verondersteld. Dat riep bij de teden van de
C.D.A.-fractie de vraag op of 1 of 2 jaar wel voldoende is om te komen
tot een adequate afgeronde studie. Een extra complicatie zagen zij bij de
alleenstaande ouders met kinderen, die opvoeding en studie in
avonduren in 2 jaar zouden moeten combineren.

De leden van de V.V.D.-fractie konden in principe instemmen met de
mogelijkheid van scholing op tertiair niveau met behoud van uitkering.
Indien het een scholing danwel opleiding betreft waarop hoofdstuk II van
de Wet op de studiefinanciering betrekking heeft, wordt geen bijstand
verleend. De leden van de V.V.D-fractie vroegen zich af hoe de regering
oneigenlijk gebruik in casu meent te kunnen voorkomen, waarbij gedacht
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wordt aan constructies waarmede men zichzelf onder de werkingssfeer
van de Wet op de studiefinanciering uit kan manoeuvreren.

7. Financiële gevolgen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden over een enkel financieel aspect
reeds gesproken naar aanleiding van de differentiatie in de bijzondere
bijstandsverlening (par. 3). Deze leden wilden graag vernemen of de
geldmiddelen, die uitgegeven worden aan leenbijstand en woonkosten–
toeslag ook gedecentraliseerd worden en over welke bedragen het dan
gaat. Hoewel de algehele herziening van de ABW nu niet aan de orde is,
bevreemdde het de leden van de C.D.A.-fractie, dat nu reeds de
beslissing is genomen over de verdeling van de bijstandslasten tussen
gemeenten en Rijk in de verhouding van 90/10 en niet van 80/20. Kan
de regering aangeven wat de reden is om reeds nu deze beslissing te
nemen en welke motieven daarbij een rol hebben gespeeld? Dat de
regering niet gewacht heeft op de gehele herziening van de ABW konden
deze leden billijken om reden van de sociale vernieuwing en het ter
beschikking stellen van de extra 100 miljoen gulden voor de bijzondere
bijstand, maar daaruit viel de voorgaande beslissing (90/10) niet geheel
af te lezen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat deze decentralisatie
met zich brengt, als gevolg van de toevoeging aan het gemeentefonds
van 300 miljoen gulden per 1-1-1991, de lasten in het geheel voor
rekening van de gemeenten komen. Hoewel er een op het eerste gezicht
zeer redelijke systematiek van verdeling van middelen over de
gemeenten wordt gehanteerd, die rekening houdt met de uitgaven die
individuele gemeenten in de jaren 1987 tot en met 1989 hebben gedaan
aan bijzondere bijstand, is er niettemin voor gemeenten sprake van een
«open-einde»-regeling. De aan het woord zijnde leden vroegen de
regering of deze «open-einde»-regeling voor gemeenten alsmede voor
mensen die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand geen risico's
inhoudt. Vervolgens vroegen deze leden of de regering bereid zou zijn,
bijvoorbeeld na twee jaar een onderzoek te verrichten naar de financiële
effecten per gemeente.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering om een nadere
onderbouwing van de financiële consequenties van het wetsvoorstel,
zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De regering trekt structureel
100 miljoen gulden extra uit en heeft eveneens besloten het voorstel tot
verhoging van het gemeentelijke aandeel bij de bijstandsverlening voor
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan van 10% naar 20%, in te
trekken. De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne van de regering
vernemen hoe haar reactie zal zijn in het geval de totale kosten in de
toekomst hoger zouden worden waardoor de financiële tegemoetkoming
ontoereikend zou blijken te zijn; dienen de gemeenten deze kosten
alsdan voor eigen rekening te nemen of herziet de regering haar bijdrage
in de kosten dan opnieuw? Ook zouden de aan het woord zijnde leden
willen vernemen welke precieze argumenten de Raad voor de Gemeente–
financiën had om negatief te adviseren omtrent het vervroegd decentrali–
seren van de bijzondere bijstand en om welke reden(en) de regering
heeft gemeend van dat advies te moeten afwijken.

De leden van de fractie van D66 hadden kennisgenomen van het
voornemen van de regering om 300 miljoen gulden aan het gemeente–
fonds toe te voegen ter financiering van de bijzondere bijstand. Deze
leden meenden er goed aan te doen te wijzen op een onderzoek van
Konsumenten Kontakt (september 1989) over de omvang van het
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niet-gebruik van de bijzondere bijstand. Uit bedoeld onderzoek blijkt dat
het totale niet-gebruik van de bijzondere bijstand 54,2% bedraagt. Meer
dan de helft van de respondenten met een minimum-inkomen maakt niet
of onvoldoende gebruik van de bijzondere bijstand terwijl zij er in
principe wël recht op zouden kunnen hebben indien zij een aanvraag
zouden indienen. De problemen blijken zich met name voor te doen
wegens een gebrek aan kennis bij betrokkenen. Velen zijn hetzij onvol–
doende op de hoogte van het bestaan van de bijzondere bijstand hetzij
onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van deze vorm van bijstand.
De hier aan het woord zijnde leden waren hoogst verbaasd over dit klaar–
blijkelijk bestaande informatiegebrek. Meer dan eens hadden de lederi
van de D66-fractie gewezen op het belang van goede voorlichting over
sociale zekerheidswetgeving voor uitkeringsgerechtigden. Het doel van
de bijzondere bijstand is om aan die mensen financiële ondersteuning te
geven, die noodzakelijke bestaanskosten hebben die voortkomen uit
bijzondere, individuele omstandigheden en daarvoor de financiële
middelen niet hebben. Is een dergelijk omvangrijk niet-gebruik geen
ondermijning van het doel dat de bijzondere bijstand zich stelt? Bestaan
er reeds voorlichtingsbrochures betreffende de bijzondere bijstand? Acht
de regering het in deze tijd, waarin door de overheid keer op keer
gewezen wordt op de noodzaak van een hernieuwde balans tussen
rechten en plichten van burgers, niet wenselijk dat uitkeringsgerech–
tigden middels duidelijke en uniforme voorlichting gewezen worden op
hun recht op bijzondere bijstand? Is dat geen taak van juist de Rijks–
overheid? Zou het een goed idee zijn om bijvoorbeeld het Voorlichtings–
centrum Sociale Verzekering (VSV) hierover algemene landelijke
voorlichting te laten maken? De regering geeft aan dat vele gemeenten
reeds een actieplan in voorbereiding hebben met betrekking tot het
voorlichtingsaspect. Op welke wijze zullen deze actieplannen de betrok–
kenen bereiken? Acht de regering ingeval van vermindering van het
niet-gebruik de over te hevelen 300 miljoen gulden overigens een
voldoende toevoeging aan het gemeentefonds? Zullen hier afspraken
over worden gemaakt in het convenant tussen VNG en het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Aangezien gemeenten hun uitgaven
voor de bijzondere bijstand niet langer voor 90% onbeperkt bij het Rijk
kunnen declareren, zullen zij in sterke mate voor hun financiële middelen
afhankelijk zijn van de te hanteren verdeelsleutel. Op dat punt, zo
meenden de leden van de fractie van D66, had de Raad voor de
Gemeentefinanciën reeds gewezen op de scheefgroei-operatie rond de
«verfijning sociale structuur». Uit de door de Raad voor de Gemeentefi–
nanciën gepresenteerde cijfers bleek dat van 1987 op 1988 er in 287
gemeenten een ontwikkeling gaande was bij de bijstandsuitgaven die
niet dezelfde richting had als de ontwikkeling van de aantallen bijstands–
ontvangers. Zo kon men in 201 gemeenten een groeiende ontwikkeling
van de bijstandsuitgaven signaleren, terwijl er gelijktijdig sprake was van
een daling in de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers. De
Raad voor de Gemeentefinanciën kwam tot de conclusie dat de «verfij–
ningsregeling sociale structuur» geen goed werkbaar verdeelinstrument
is. Kan de regering hier haar mening over geven? Kan zij daarbij tevens
wat nader ingaan op het instrument van de «verfijningsregeling» zelf? De
leden van de fractie van D66 constateerden dat de ene gemeente
momenteel veel meer aan bijzondere bijstand uitgeeft dan de andere. De
uitgaven lopen uiteen van enkele tientallen centen tot rond de f 28,- per
inwoner. De verdeling van de gelden voor de bijzondere bijstand uit het
gemeentefonds zal indien de verdeelsleutel problemen geeft óf een
drastische beperklng van de beleidsmogelijkheden voor enkele
gemeenten óf een aanzienlijk ruimere beleidsmarge betekenen. Indien
een gemeente de haar toegekende middelen voor uitgaven met
betrekking tot de bijzondere bijstand niet volledig benut, kan zij bedoelde
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middelen dan voor andere uitgavenposten gebruiken (bijvoorbeeld voor
uitgaven in het kader van de Sociale Vernieuwing)?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen om een nadere
reactie van de regering op het standpunt van de Raad voor het Binnen–
lands Bestuur. De Raad betoogde dat gemeenten niet voor de volle 100%
verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden voor het beroep op
bijzondere bijstand. Dat probleem achtten de hier sprekende leden
relevant, mede in het licht van de mogelijkheid dat de verstrekking van
bijzondere bijstand in de knel kan komen bij een groot beroep of in tijden
van gemeentelijke financiële nood. Waarom heeft de regering besloten
voor deze situatie de verstrekking van bijzondere bijstand niet veilig te
moeten stellen?

De leden van de S.G.P.-fractie hadden op het punt van de financiële en
kwantitatieve aspecten van het wetsvoorstel een aantal vragen. Kan de
regering aangeven hoeveel mensen een beroep deden in de afgelopen
jaren op de bijzondere bijstand en voor welk bedrag? Kan de regering
ook aangeven hoeveel de gemeenten gezamenlijk hebben uitgetrokken
voor gemeentelijke fondsen en regelingen die nu onder de bijzondere
bijstand vallen? In een brief van de Raad voor de Gemeentefinanciën
worden de financiële gegevens van de decentralisatie vande bijzondere
bijstand voor de gemeenten op een rijtje gezet. Het blijkt dat, door de
toevoeging van 100 miljoen gulden extra, er slechts een aantal
gemeenten is voor wie de decentralisatie ongunstig uitpakt. Het
algemene beeld is dan ook positief. De positie van de vier grote steden is
evenwel niet meegenomen in het onderzoek. Kan de regering informatie
geven over de gevolgen van de decentralisatie voor deze gemeenten?

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af of gemeenten
toch geen financiële risico's kunnen lopen. Zo lijken veel burgers die
daarvoor wel in aanmerking komen, geen beroep te doen op de
bijzondere bijstand. Heeft de regering gegevens over de niet-benutting
van de bijzondere bijstand, zo vroegen ook deze leden. Kunnen
gemeenten, wanneer er sprake is van een plotseling sterke stijging van
de kosten voor bijzondere bijstand alsnog een beroep doen op het rijk?
Verlening van bijzondere bijstand is geen statische zaak, maar wisselt
sterk: gemeenten kunnen in de toekomst te maken krijgen met meer of
minder gevallen waarin bijzondere bijstand wordt verleend. Aan de hand
van welke criteria zal in de toekomst de vergoeding van het rijk voor de
kosten die gemeenten maken bij het verlenen van bijzondere bijstand
worden bepaald?

De leden van de G.P.V.-fractie wilden eveneens enkele kanttekeningen
plaatsen bij de financiële aspecten. Door de toekenning van een extra
100 miljoen gulden aan de gemeenten voor het verlenen van bijzondere
bijstand zal het aantal gemeenten dat financieel nadeel kan lijden van
deze decentraliseringsoperatie bijzonder beperkt blijven. Mede daarom
ook was het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën positief.
Voor het zoeken naar een grondslag voor de herverdeling van de
beschikbare gelden is op advies van deze Raad gekeken naar de
verdeling van de middelen in de afgelopen drie jaar. Daarbij viel het op
dat in die jaren gemiddeld 157 miljoen gulden per jaar is uitgegeven. Dat
betekent in die jaren een forse onderuitputting, aangezien op de
begroting een bedrag van 200 miljoen gulden was gereserveerd. Door de
toevoeging van 100 miljoen gulden komt een bedrag beschikbaar dat het
dubbele bedraagt van wat in de afgelopen jaren werkelijk is besteed.
Deze leden vroegen daarom naar de noodzaak van de extra 100 miljoen
gulden. Immers, door de ruimere armslag die de gemeenten gaan krijgen
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(meer maatwerk) zal in een aantal gevallen misschien minder of helemaal
geen bijzondere bijstand meer worden verleend, terwijl in andere
gevallen een hoger bedrag kan worden toegekend. Levert deze vrije
ruimte tezamen met de onderuitputting al niet voldoende extra beste–
dingsruimte voor de gemeenten op?

Het lid van de R.P.F.-fractie kon zich vinden in de voorgestelde overhe–
veling van de gelden ten behoeve van de bijzondere bijstandsverlening
naar het gemeentefonds. De eigen financiële verantwoordelijkheid van
gemeenten bevordert zorgvuldige besluitvorming op gemeentelijk niveau.
Terzake van de verdeelsleutel vroeg ook hij in hoeverre deze op gepaste
tijden zal worden aangepast aan de ontwikkeling van de omvang van de
bijzondere bijstandsverlening op gemeentelijk niveau. Het is niet aanne–
melijk dat deze ontwikkelingen in alle gemeenten op dezelfde wijze zullen
verlopen.

8. Relatie met de herinrichting van de Algemene Bijstandswet

De leden van de C.D.A.-fractie hadden reeds te kennen gegeven geen
bezwaren te hebben tegen het feit dat middels het wetsvoorstel vooruit–
gelopen wordt op de aangekondigde algemene herinrichting van de
Algemene Bijstandswet.

Ook de leden van de S.G.P.-fractie hadden geen zwaarwegende
argumenten tegen een afzonderlijke behandeling van het wetsvoorstel.
Voorwaarde is wel dat de samenhang met de algemene herziening
steeds voor ogen wordt gehouden.

De leden van de G.P.V.-fractie betreurden het dat de thans voorlig–
gende ingrijpende wijziging van de ABW is losgekoppeld van de funda–
mentele herziening. Maar ook zij vonden de voorgestelde decentralisatie
van de verlening van bijzondere bijstand te urgent om te laten wachten
op een meer fundamentele aanpak van de ABW. Wel vroegen zij in dit
verband naar de tijdsplanning die de regering hanteert ten aanzien van
deze meer ingrijpende wijzigingsvoorstellen.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel I, onderdeel A (Art. 1a ABW)

De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven het uitgangspunt van
de regering dat de Algemene Bijstandswet geen functie heeft wanneer
binnen de voorliggende regeling een bewuste beslissing is genomen
respectievelijk een doelbewuste keuze is gemaakt over de noodzake–
lijkheid van een voorziening in het algemeen of in een specifieke situatie.
Voorzover daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op een voorlig–
gende voorziening is er volgens de regering geen aanleiding tot het
verlenen van bijstand, zo vervolgden deze leden. Naar hun oordeel echter
kunnen zich hier in de dagelijkse uitvoeringspraktijk interpretatiepro–
blemen voordoen. Zij vroegen de regering daarom nader in te gaan op de
gehanteerde begrippen: «bewuste beslissing», «doelbewuste keuze» en
«voorliggende voorziening».

Artikel II, onderdeel M (art. 18b ABW)

In verband met mogelijke rechtsongelijkheid hadden de leden van de
fractie van de S.G.P. moeite met artikel 18b van de ABW, waarin B en W
de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen welk deel van het vermogen
en van het inkomen in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling
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van de draagkracht. Wanneer gemeenten een ruim gebruik maken van
het «gedeeltelijk» in aanmerking nemen, kan de ABW dan niet haar
karakter als «minimum-regeling» verliezen, in die zin dat de ABW alleen
dan uitgaven vergoedt wanneer de betrokkenen daartoe zelf niet in staat
zijn? Weegt de rechtszekerheid op dat punt niet dusdanig zwaar dat het
vrijlatingsbedrag van eigen vermogen en inkomen door het rijk vastge–
steld dient te worden, zodat die bedragen voor iedere ingezetene gelijk
zijn? Op welke wijze wordt er gecontroleerd dat B en W niet te ruim
omgaan met artikel 18b?

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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