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ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het onderhavige wetsvoorstel. Terecht, zo meenden zij, wordt
in de naamgeving het wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht, dat het er in
de eerste plaats om gaat het proces van sociale vernieuwing te stimu–
leren. Rapportages tot nu toe laten immers zien, dat in tal van
gemeenten sprake is van hernieuwde aandacht voor het opheffen van
achterstanden en voor het voorkomen dat nieuwe ontstaan. Anders
gezegd, dat de stimulering in die richting al volop heeft gewerkt.

Wellicht minder dan gewenst en gehoopt is dat het geval bij
maatschappelijke organisaties. Dat doet de vraag rijzen of sociale
vernieuwing zich vanuit de rijksoverheid gezien niet teveel gericht heeft
op de gemeenten en te weinig op maatschappelijke organisaties, met
name op centraal niveau. In hoeverre, zo vroegen de leden van de
CDA-fractie, is het wetsvoorstel een stimulans voor maatschappelijke
organisaties in toenemende mate een bijdrage te leveren aan sociale
vernieuwing? Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de landelijke
(ondersteunings)organisaties op het brede welzijnsterrein. De leden van
de CDA-fractie vroegen vervolgens - uitvoeriger dan in de memorie van
toelichting - te motiveren waarom het wetsvoorstel noodzakelijk is nu het
aantal van de onder de wet te brengen beleidsterreinen zo sterk is
gereduceerd ten opzichte van het oorspronkelijk beoogde aantal en de
omvang van de daarmee gemoeide financiële middelen een betrekkelijk
geringe is geworden. Vooral wanneer in de beschouwing wordt
betrokken, dat voor de verslavingszorg al de Tijdelijke financieringsre–
geling verslavingszorg (TFV) van toepassing is, die wellicht - al dan niet
in gewijzigde vorm - kan worden gecontinueerd.

De leden van de PvdA-fractie hadden met waardering kennis genomen
van het onderhavige wetsvoorstel. De doelstelling, reeds bij het
aantreden van dit kabinet geformuleerd, om naast het financieel–
economisch herstel ook de kwaliteit van de samenleving te vergroten,
onderschreven de leden van de PvdA-fractie van harte. Dat daarbij het
accent zou komen te liggen op bevordering van maatschappelijke partici–
patie en bestrijding van achterstanden en tegelijkertijd op het terug–
dringen van regelgeving en bureaucratie achtten zij zeer noodzakelijk.
Deze leden achtten de rol van de gemeenten hierbij als essentieel,
hoewel ook voor Rijk en provincies een - zij het - complementaire en
voorwaardenscheppende rol is weggelegd. De instelling van een fonds
sociale vernieuwing, hetgeen wordt beoogd met deze wet, zagen zij als
een doelmatige - in tijd begrensde - tussenstap naar het Gemeente–
fonds.

De leden van de PvdA-fractie onderschreven de rol van het Rijk zoals
geformuleerd op bladzijde 2 van de memorie van toelichting. Zij wilden
graag een antwoord op de vraag hoe in de toekomst het stimuleren van
nieuw beleid tot stand zal komen. Met vreugde constateerden zij ook dat
de gemeenten inmiddels met volle inzet aan de slag zijn gegaan door
burgers en maatschappelijke organisaties in de gelegenheid te stellen
mee te denken en initiatieven aan te dragen om op de drie onder–
scheiden terreinen beleid te ontwikkelen.

Via allerlei activiteiten hadden de leden van de PvdA-fractie inmiddels
kennis kunnen nemen van de voortgang van het sociale vernieuwings–
proces. Zij toonden in dit verband veel waardering voor de rol die de
gemeentelijke overheden hierbij op zich hebben genomen. Ook wilden zij
hier hun waardering uitspreken voor zowel individuen als groepen actieve
burgers die in hun eigen omgevmg aan de slag zijn gegaan met de
doelstellingen van sociale vernieuwing.
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De leden van de PvdA-fractie wensten nader geïnformeerd te worden
over de wijze van handelen ten aanzien van de gemeenten waarmee nog
geen convenant is afgesloten. Wordt actief opgetreden vanuit de rijks–
overheid of laat men het over aan de betrokken gemeenten?

Met belangstelling, maar ook met enige gemengde gevoelens hadden
de leden van de WD-fractie kennis genomen van het onderhavige
wetsvoorstel. De bedoeling van het wetsvoorstel - te komen tot een
brede doeluitkering sociale vernieuwing alvorens de betreffende gelden
over te hevelen naar het Gemeentefonds - sprak hen aan. Anderzijds
achtten zij het teleurstellend, dat het zo lang heeft geduurd voordat dit
wetsvoorstel er lag. Zij veronderstelden dat hun opvatting bekend is, dat
de convenantenaanpak van de eerste jaren niet de voorkeur heeft. Deze
aanpak kenmerkte zich door vele ingewikkelde uitvoeringsvoorschriften
en door een te geringe vrije beleidsruimte voor de gemeenten. Het had
deze leden dan ook niet verbaasd, dat na enige tijd in het land teleur–
stelling en onvrede ontstond over de geringe voortgang van het sociale
vernieuwingsbeleid aan rijkszijde.

Nu het wetsvoorstel er eindelijk ligt is er juist een periode van econo–
mische teruggang aangebroken, die zich kenmerkt door een snel toene–
mende werkloosheid. Daardoor wordt een kerndoel van sociale
vernieuwing, het toewerken naar een betere arbeidsvoorziening, illusoir,
zo stelden de leden van de WD-fractie vast. Daarbij komt, dat de
reikwijdte van deze wet en de voeding van het fonds sociale vernieuwing
mager afsteken bij de hoge verwachtingen, die de regering daaromtrent
in het begin van haar regeerperiode had gewekt.

Met belangstelling hadden de leden van de D66-fractie kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij onderschreven de
doelstellingen ervan, te weten decentralisatie ten behoeve van het
bestrijden van achterstanden op lokaal niveau, het bundelen van
geldstromen en het vereenvoudigen van regelgeving. Voor de leden van
de D66-fractie had een aparte wet wel degelijk zijn waarde. Dit om
verschillende redenen.

In de eerste plaats wordt met dit wetsvoorstel de samenhang in het
sociale vernieuwingsbeleid geaccentueerd. Er worden schotten tussen
regelgeving weggehaald (ontkokering) en de gemeentelijke beleids–
vrijheid wordt vergroot (decentralisatie). Daarnaast wordt met dit
wetsvoorstel een wetteiijke basis geboden voor hetgeen reeds eerder
door middel van convenanten met de betrokken gemeenten was
afgesproken.

In de tweede plaats achtten de leden van de D66-fractie dit
wetsvoorstel uit financieel oogpunt wenselijk. De verdelingsmaatstaven
van het Gemeentefonds sluiten nog onvoldoende aan bij een verdeling
van middelen gericht op gemeenten die met grote sociale achterstanden
worden geconfronteerd. Een meer gerichte toedeling van middelen kwam
deze leden wenselijk voor. Daarom konden zij instemmen met een apart
fonds sociale vernieuwing met een eigen verdeelsystematiek.

In de derde plaats waren de leden van de D66-fractie ervan overtuigd
dat van de wet een belangrijke stimulans voor het proces van sociale
vernieuwing zou kunnen uitgaan.

Met dit wetsvoorstel zijn evenwel van rijkszijde nog niet alle
voorwaarden voor een succesvol sociale vernieuwingsbeleid vervult,
meenden de leden van de D66-fractie. Zo zal ook op aanverwante
beleidsterreinen een beleid gevoerd moeten worden dat de sociale
vernieuwing liefst stimuleert doch in ieder geval niet frustreert. Deze
leden wezen hier onder meer op de arbeidsvoorziening, sociale zekerheid
en stadsvernieuwing.
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De discussie over sociale vernieuwing op rijksniveau mag zich in de
ogen van de leden van de D66-fractie ook niet beperken tot het creëren
van het fonds sociale vernieuwing. Ook de inhoudelijke doelstellingen en
resultaten van het beleid dienen aandacht op rijksniveau te krijgen. Deze
leden dachten daarbij onder meer aan het bevorderen van de econo–
mische zelfstandigheid van burgers, samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven, bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving etc..

De leden van de Groen Links-fractie hadden overwegend met teleur–
stelling kennisgenomen van het wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing.

Bij het aantreden van het huidige kabinet waren de verwachtingen ten
aanzien de sociale vernieuwing bij sommigen hooggespannen. Waar in
de jaren '80 stelselmatig bezuinigd was op het voorzieningenniveau van
de laagstbetaalde, was de bedoeling van de sociale vernieuwing de
ontstane achterstanden te bestrijden.

Tijdens de zittingsperiode van ditzelfde kabinet is echter de
maatschappelijke en financiële positie van de doelgroep alleen maar
verder verslechterd. Het inkomensbeleid van de afgelopen jaren heeft
ertoe geleid dat de kloof tussen arm en rijk verder vergroot is. Thans
aanhangige voorstellen (de Wet terugdringing beroep arbeidsongeschikt–
heidsuitkeringen, recent voorgestelde wijzigingen in de algemene
bijstandswet, bezuinigingen in de sfeer van de individuele huursubsidie)
zullen, indien zij kracht van wet zullen krijgen, dit effect nog versterken.
Het niveau van tal van maatschappelijke voorzieningen in de sfeer van
het welzijnswerk of van bijvoorbeeld de rechtshulp is teruggeschroefd.

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het voor de doelgroep
van het sociale vernieuwingsbeleid alleen rnaar moeilijker is geworden
om door middel van betaald werk hun maatschappelijke en financiële
positie te verbeteren. De werkloosheid neemt op onheilspellende wijze
toe. Er wordt onvoldoende beieid ontwikkeld om betere kansen te
scheppen voor groepen met een slechte positie op de arbeidsmarkt.

Algemeen bekend zijn de wachtlijsten voor taalcursussen, waardoor de
toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlanders wordt belemmerd. De
leden van deze fractie vroegeri de regering of zij deze analyse deelden.

De leden van de Groen Links-fractie hadden zich bij eerdere bespre–
kingen over dit thema al kritisch uitgelaten over de zeer smalle en weinig
effectieve basis van het sociale vernieuwingsbeleid. Deze kritiek blijft
overeind. De gegroeide maatschappelijke achterstanden behoeven een
andere aanpak: in de eerste plaats een eerlijke inkomenspolitiek. Verder
een actiever arbeidsmarktbeleid, gericht op herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid en op stimulering van toetreding van achterstands–
groepen op de arbeidsmarkt. Ten derde een huisvestingsbeleid, gericht
op het tegengaan van verpaupering van wijken èn bewoners. De leden
van de Groen Links-fractie wilden weten of de regering met hen van
mening is dat maatschappelijke achterstanden bestendigd, zelfs vergroot
worden door het beleid dat in de afgelopen jaren op de hier genoemde
terreinen is gevoerd.

De hier aan het woord zijnde leden wilden niet zozeer de indruk
wekken dat het wetsvoorstel in het geheel niet aan zijn doel beant–
woordt, doch zij wilden wel uitdrukkelijk aandacht vragen voor het feit
dat gemeentelijk sociaal vernieuwingsbeleid gefrustreerd wordt door
negatieve rijksmaatregelen op het gebied van de inkomenspolitiek, de
sociale zekerheid, de volkshuisvesting en wat dies meer zij. Het is de
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid te voorkomen dat sociale
vernieuwing terug te voeren is tot «dweilen met de kraan open».

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel voor een Tijdelijke wet stimulering sociale
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vernieuwing. Wel waren de leden van de SGP-fractie verbaasd en veront–
rust over de late indiening van dit wetsvoorstel. Sociale vernieuwing zou
het paradepaardje dan wel boegbeeld zijn van dit kabinet. Echter pas drie
jaar na de presentatie van de nota Sociale Vernieuwing, nu het einde van
het kabinet in zicht komt, is dit wetsvoorstel bij de Kamer ingediend. De
leden van de SGP-fractie wilden dan ook van de regering weten wat de
reden is van deze late indiening. En heeft deze late indiening geen
negatieve effecten, in die zin dat gemeenten die enthousiast met sociale
vernieuwing zijn begonnen door het trage optreden van de regering dat
enthousiasme wat zijn kwijtgeraakt?

Graag wilden deze leden ook een evaiuatie van het proces van sociale
vernieuwing zoals dat in deze kabinetsperiode tot nu toe zich heeft
ontwikkeld. Kunnen er al duidelijke resultaten gemeld worden in elk van
de drie cirkels binnen de sociale vernieuwing?

De leden van de GPV-fractie vonden het van belang dat thans spoedig
een wettelijke regeling tot stimulering van het proces van sociale
vernieuwing tot stand zal komen. Weliswaar is de start van het proces
terecht niet afhankelijk gemaakt van de totstandkoming van een formele
wet, maar voor een goede voortgang vonden zij een dergelijke wet
noodzakelijk.

Hoewel zeker argumenten aan te voeren zijn om de fase van een tijde–
lijke wet over te slaan en de rijksmiddelen direct toe te voegen aan het
Gemeentefonds waren zij daarvan geen voorstanders. Een belangrijk deel
van de middelen voor sociale vernieuwing is afkomstig van specifieke
uitkeringen van het Rijk. De vormgeving van de sociale vernieuwing zal
vooral op lokaal niveau moeten plaatsvmden, maar dat laat onverlet dat
de rijksoverheid een belangrijke taak heeft om sociale vernieuwing
mogelijk te maken.

Die taak houdt overigens niet op bij de totstandkoming van deze wet.
Het beleid van de rijksoverheid op tai van terreinen zal van invloed zijn op
de sociale vernieuwingsactiviteiten van de gemeenten en van maatschap–
pelijke organisaties. Hoe zal in de praktijk voorkomen kunnen worden dat
het beleid van een departement in concrete situaties de sociale
vernieuwing niet ondersteunt maar bemoeilijkt? Hoe zal de Minister van
Binnenlandse Zaken zijn coördinerende rol hierbij inhoud kunnen geven?
Zal bij concrete maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van ombuigingen,
ook systematisch worden ingegaan op de effecten van de maatregelen
op de sociale vernieuwing?

2. Het voorstel voor de tijdelijke met stimulering sociale
vernieuwing: achtergronden

Zagen de leden van de CDA-fractie het goed, dan bestaat de beoogde
brede doeluitkering uit twee componenten. In de eerste plaats is dat de
uitkering aan centrumgemeenten ten behoeve van verslavingszorg,
maatschappelijke opvang en HALT-voorzieningen, waarbij die drie onder–
delen in elk geval in eerste instantie niet voor vrije besteding in
aanmerking komen (artikel 3; circa 250 miljoen gulden?). Anders ligt het
met de tweede component, waarvoor in het concept-uitvoeringsbesluit
verdelingscriteria, vergelijkbaar met die voor het Gemeentefonds zijn
opgenomen (circa 300 miljoen gulden?). Zij vroegen naast de informatie
over verdeel– en herverdeeleffecten die in de toelichting op het uitvoe–
ringsbesluit is vermeld aan te geven hoe verdeling aan de hand van de
criteria van het Gemeentefonds (inclusief verfijning) voor de onder–
scheiden gemeenteklassen er uit zou zien (vergelijkbaar met tabel 2 en
3). Vervolgens vroegen zij of de voorgestelde systematiek in het uitvoe–
ringsbesluit ook op een eenvoudige wijze in te brengen is als «verfijning»
in de verdeelsystematiek (criteria) van het Gemeentefonds.
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Vervolgens vroegen de aan het woord zijnde leden op welke wijze de
regering de gefaseerde overheveling van middelen vanuit de brede
doeluitkering naar het Gemeentefonds denkt te regelen gegeven de
voorgestelde wettekst. Is voor overheveling alsdan wetswijziging nodig?
Immers indien middelen verbonden met de in artikel 3 genoemde
voorzieningen vervroegd worden overgeheveld lijkt dit artikel toch
gewijzigd te moeten worden.

Het was de leden van de CDA-fractie ook niet duidelijk langs welk
traject de regering van meet af aan de verdeelcriteria van het Gemeente–
fonds - die op zich al ter discussie staan - en de nu geïntroduceerde
critena ter verdeling van de brede doeluitkering geleidelijk met elkaar in
overeenstemming wil brengen, zodanig dat een vloeiende overgang - bij
gefaseerde overheveling - ontstaat. Zij verzochten dat nader toe te
lichten. Wat wordt precies bedoeld met de opmerking in de memorie van
toelichting, dat systematisch in het kader van de afspraken tussen Rijk en
VNG over de Decentralisatie Impuls zal worden bezien of en zo ja, welke
onderdelen kunnen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds?

Feitelijke overheveling zo vervolgt de regering is ondermeer afhankelijk
van de mate waarin het sociale vernieuwingsbeleid in de lokale bestuurs–
praktijk is geworteld. Vragen daarbij zijn:

a. hoe denkt de regering dat objectief vast te stellen;
b. zal die vaststelling plaats vinden voor de verschillende beleidster–

reinen afzonderlijk, bijvoorbeeld aan de hand van de jaarli jkse
rapportage;

c. wat te doen indien het beeld zeer divers wordt (deel gemeenten
kiest er voor aan een bepaald onderdeel geen, een ander deel juist veel
aandacht te besteden)?

De aan het woord zijnde leden meenden, aan de hand van de
conclusies van de regering op basis van de rapportages door de conve–
nantsgemeenten te kunnen constateren, dat in elk geval deze gemeenten
er blijk van hebben gegeven, dat in algemene zin gesproken het beleid
nu al in de lokale bestuurspraktijk is opgenomen. Deelt de regering die
constatering?

Wanneer denkt de regering de evaluatie van de verdeelcriteria van het
Gemeentefonds af te ronden en op grond daar van de Financiële-Verhou–
dingswet 1984 te wijzigen? Is overwogen de horizonbepaling van het
onderhavige wetsvoorstel te laten aansluiten bij de voorgenomen
wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984 nu in de memorie van
toelichting wordt aangegeven, dat bij die voorgenomen wijziging de
ontwikkelingen inzake de sociale vernieuwing stellig een rol zullen
spelen? Kan langs die weg niet voorkomen worden, dat bij voortduring
herverdeeleffecten optreden (pakketsgewijze overheveling), waardoor
het voor gemeenten lastig blijft meerjarig beleid uit te zetten?

In hoeverre is de genoemde evaluatiedatum (1 juli 1998) nog
doorslaggevend nu tegelijkertijd wordt aangekondigd, dat pakketsgewijs
en gefaseerd - ook voor deze datum - zal worden overgeheveld naar het
Gemeentefonds? Wat zullen precies de evaluatie-criteria zijn en wie zal
het evaluatieonderzoek uitvoeren? Voor eenmaal overgehevelde beleids–
terreinen heeft evalueren toch niet zoveel zin meer, althans is niet meer
van belang voor de beantwoording van de vraag naar al of niet verlengen
van de werking van de wet? Hoe zal de evaluatie plaastvinden van de in
artikel 3 genoemde voorzieningen? Worden de voorzieningen zelf daarbij
betrokken? En wat zijn naar verwachting de kosten?

Is overwogen het onderbrengen van de in artikel 3 genoemde voorzie–
ningen, die overwegend bovengemeentelijk van aard en schaal zijn te
koppelen aan de herziening van Wgr-regio's en het ontstaan van
BoN-regio's? Ligt het niet voor de hand daarbij aansluiting te zoeken? In
hoeverre valt de toedeling in de bijlage bij het concept-uitvoeringsbesluit
samen met de te verwachten herorgansatie van BoN– en Wgr-regio's?
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Waar zijn nu a\ afwijkingen te voorzien, zo vroegen de leden van de
CDA-fractie.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of ingegaan kan worden op een
in hun ogen mogelijke relatie van deze wet met de door de minister van
Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur aangekondigde wijziging van de
Welzijnswet, waarbij op zijn minst op een aantal terreinen samenloop zou
kunnen zijn met de nu al in deze wet genoemde terreinen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen opheldering over de zinsnede
dat «systematisch zal worden bezien of, en zo ja, welke onderdelen
kunnen worden overgeheveld». Betekende dit dat gedurende de
komende jaren telkens afwegingen worden gemaakt of het fonds sociale
vernieuwing de geëigende manier is waarlangs de middelen worden
overgeheveld. Is hiermee een «ja, tenzij»-formule bedoeld, of moesten
deze leden dit begrijpen als eeri telkens opnieuw oplaaiend punt van
discussie? Is de mate «waarin het beleid in de lokale bestuurspraktijk is
geworteld» hierbij het belangrijkste criterium?

Deze leden vroegen nadere informatie omtrent de criteria welke als
toetssteen voor de evaluatie in 1998 zouden worden gebruikt om de
overheveling per 1 januari 2000 te realiseren. Is de differentiatie van het
verdeelstelsel hierbij de belangrijkste?

Deze leden konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de regering
een niet eenduidige houding aanneemt waar gesteld wordt dat
voorkomen moet worden dat middelen onnodig lang in het fonds blijven,
en dat waar mogelijk tot (pakketsgewijze) overheveling naar het
Gemeentefonds zal worden overgegaan. Betekent dit dat in theorie in
1998 een evaluatie zal kunnen plaatsvinden over middelen die reeds alle
naar het Gemeentefonds zijn overgegaan?

Betekent een vroegtijdige overheveling van delen van het fonds sociale
vernieuwing of een uitbreiding van de omvang van het fonds niet dat er
op dat moment consequenties zullen optreden op de herverdeeleffecten,
zo vroegen deze leden. Zij wensten hier een nadere toelichting op.

De leden van de VVD-fractie achtten het denkbaar, dat invoering van
de Tijdelijke wet sociale vernieuwing over enige jaren de verdere decen–
tralisatie van de betreffende gelden naar het Gemeentefonds wellicht kan
vergemakkelijken. Mede omdat in de tussentijd naar het zich laat aanzien
een aanpassing van de Financiële-Verhoudingswet 1984 zal hebben
plaatsgevonden, waarbij maatstaven als sociale achterstanden en
gemeentelijke centrumfunctie een rol kunnen spelen. Maar daar staat in
hun ogen tegenover, dat deze wet wel ergens over moet gaan. Zij konden
zich goed vinden in de drie voorwaarden, welke de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten stelt voor een succesvolle Tijdelijke wet stimu–
lering sociale vernieuwing, te weten:

a. flinke deregulering van rijksvoorschriften;
b. behoorlijke voeding van het fonds sociale vernieuwing met rijks–

gelden;
c. goede verdeelsleutel over de gemeenten.
De leden van de VVD-fractie achtten de mate van deregulering

alsmede het voorgestelde verdeelstelsel het ondersteunen waard. Ten
aanzien van de voeding van het fonds sociale vernieuwing stelden zij
evenwel vast, dat die aanzienlijk achterblijft bij hetgeen de regering in de
nota Sociale Vernieuwing van maart 1990 had voorgespiegeld. Zij
meenden, dat voorkomen moet worden, dat de Tijdelijke wet sociale
vernieuwing een mooie, maar te lege huls wordt.

De leden van de D66-fractie stemden, zoals gezegd, in met een apart
fonds sociale vernieuwing met een eigen verdeelsystematiek. In verband
met eerdere discussies daarover, zouden zij graag nog uiteen gezet zien
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of en in hoeverre een vergelijkbare verdeling bereikt zou kunnen worden
via het integratieartikel van de Financiële-Verhoudingswet 1984.

De leden van de SGP-fractie stonden positief ten opzichte van het
opgaan van verschillende geldstromen in één nieuw fonds. Hierdoor
wordt een goede bijdrage geleverd aan verdere deregulering. De leden
van de SGP-fractie konden hiermee instemmen gezien het feit dat voor
het fonds sociale vernieuwing een andere verdeelsleutel zal gelden dan
die bij het Gemeentefonds wordt gebruikt. Wel hadden deze leden
vragen met betrekking tot de herverdelingseffecten. Enerzijds wil de
regering ervoor waken dat zich aanzienlijke herverdelingseffecten
voordoen. Maar anderzijds is sociale vernieuwing erop gericht om
achterstanden weg te werken, en zullen de gelden moeten worden
ingezet waar dat het hardst nodig is. Bestaat er geen spanning tussen
deze beide uitgangspunten? Kan de regering meer inzicht geven in de
verdeelsleutel die in het fonds sociale vernieuwing wordt gehanteerd en
in hoeverre zullen met name de grote steden, waar in het algemeen de
grootste achterstanden bestaan, extra kunnen profiteren van het fonds
sociale vernieuwing.

3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

3.1. Algemeen/het bereik van de wet

De leden van de CDA fractie zagen graag bij de in de bijlage (of het in
artikel 2 van het concept-Uitvoeringsbesluit) genoemde beleidsterreinen
aangegeven om welke bedragen (1993 en/of 1994) het daarbij gaat.
Daarnaast vroegen zij of ten behoeve van die beleidsterreinen op rijks–
niveau niet te decentraliseren bedragen blijven uitgetrokken en tot welke
omvang. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan de middelen voor
experimenten, innovatie en onderzoek en voor de centrale organisaties
op welzijnsterrein.

Gemeenten wordt toegestaan af te wijken van de bepalingen omtrent
de bestedingsruimte en de reservering (zie overigens ook artikel 13); op
zich een goede gedachte maar ligt niet het «gevaar» om de hoek dat
wellicht juist «lastige» vormen van achterstandsbestrijding hiermee opzij
kunnen worden gezet, zo vroegen de leden van de FVdA-fractie.

Deze leden vroegen of de onlangs naar de Kamer gezonden voort–
gangsrapportage al aanleiding bood voor verdere ontwikkeling van het
sociale vernieuwingsbeleid, gezien het feit dat er geruime tijd is
verstreken tussen het uitkomen van het wetsontwerp en deze voort–
gangsrapportage. In welke mate zullen juist ook de behoeften van
gemeenten in dit verband een belangrijke rol spelen bij deze actuali
sering?

De leden van de WD-fractie vroegen de regering in dit verband nog
eens aan de hand van het in hoofdstuk 5 van de nota Sociale
Vernieuwing (maart 1990) opgenomen overzicht van beleidsterreinen
weer te geven waarom welke beleidsterreinen buiten deze Tijdelijke wet
zijn gehouden. Tevens vroegen zij in verband daarmede aan te geven hoe
de bij deze Tijdelijke wet en het voorgenomen Uitvoeringsbesluit sociale
vernieuwing betrokken rijksgeldmiddelen zich verhouden tot de in
genoemd overzicht opgenomen begrotingsmiddelen. En in het vervolg
daarvan vroegen zij de regering helder en puntsgewijs aan te geven
welke aanbevelingen van de zijde van adviserende instellingen zijn
gedaan tot vergroting van de voeding van het fonds sociale vernieuwing
respectievelijk tot het betrekken van andere beleidsterreinen bij het
voorgenomen Uitvoeringsbesluit, alsmede in het kort haar reactie
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daarop. De leden van de VVD-fractie vroegen de regering alsnog een
uitbreiding van de reikwijdte van de sociale vernieuwing te bevorderen.

De leden van de WD-fractie hadden er kennis van genomen, dat
alleen de hoofdlijnen van de beoogde regeling in de wet worden
neergelegd. Zij stelden vast, dat wezenlijke elementen van de regel–
geving nopens sociale vernieuwing in de uitvoerings-algmene maatregel
van bestuur terecht komen. Zij konden daarin vooralsnog niet meegaan.
Zij achtten het ongelukkig dat de reikwijdte van de regelgeving oftewel
de bestedingsruimte - dat wil zeggen terreinen van overheidszorg
waarover de sociale vernieuwing zich uitstrekt - niet in de wet zullen
worden genoemd. Zij meenden dat de rechtszekerheid en de kenbaarheid
van de wet, alsmede de positie van het parlement, daardoor in het
gedrang zouden komen. Zij meenden ook dat de voorgestelde opzet in
strijd is met algemene beginselen van behoorlijke wetgeving; met name
met het beginsel, dat de hoofdelementen van een regeling in de wet
zelve dienen te worden opgenomen. Zij verwezen in dit verband naar
Aanwijzing 22 voor de regelgeving. De reikwijdte van een regeling
behoort in ieder geval tot die hoofdelementen.

Het voorgaande wreekt zich temeer naar de mening van de leden van
de VVD-fractie, nu de voorgestelde begripsomschrijving uitmunt in
algemeenheid, om niet te zeggen vaagheid. Uit juridisch oogpunt is uit
de gekozen formulering niets te destilleren. Daarvoor zijn de aangeduide
beleidsvelden te globaal. Zij vroegen de regering één en ander nog eens
te heroverwegen.

Ten aanzien van het financiële verdeelstelsel meenden de leden van de
WD-fractie - in navolging van het bovenstaande - dat ten minste de
verdeelmaatstaven in de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
zelf dienen te worden vermeld. Zij vroegen de regering zulks te bevor–
deren. Voor opneming in de algemene maatregel van bestuur van de
financieel-technisch ingewikkelde berekeningsmethodiek hadden zij wel
begrip.

Helaas blijft de voeding van het fonds ver achter bij de in de nota
Sociale Vernieuwing gewekte verwachtingen, aldus de leden van de
D66-fractie. Verbreding van de voeding van het fonds blijft noodzakelijk.
De leden van de D66-fractie dachten daarbij onder meer aan
WW-gelden (in het kader van de banenpools) en de gelden voor basis–
en volwasseneneducatie.

De leden van de D66-fractie misten in het onderhavige wetsvoorstel
waarborgen dat de met dit wetsvoorstel gecreëerde beleidsruimte voor
gemeenten alsnog wordt ingeperkt door nadere regelgeving van de
departementen. Zij vroegen of de regering mogelijkheden ziet een nadere
inperking door departementen te voorkomen. Daarbij zou gedacht
kunnen worden aan een overlegverplichting met de Minister van Binnen–
landse Zaken bij het stellen van nadere regels.

Naast de in de inleiding geformuleerde kritiek meenden de leden van
de Groen Links-fractie dat de aanvaardbaarheid van het wetsvoorstel
staat of valt met de vraag hoe het fonds sociale vernieuwing «gevoed»
wordt, in hoeverre die voeding gegarandeerd is en hoe de verdeling over
de gemeenten plaatsvindt.

In de memorie van toelichting is aangegeven uit welke bronnen de
geldstroom naar het fonds sociale vernieuwing afkomstig zal zijn. Deze
leden vroegen waarom niet in het wetsvoorstel zelf is opgenomen uit
welke bronnen dit fonds zal worden gevuld. Het is immers van groot
belang zekerheid te hebben met betrekking tot de «voeding» van het
fonds sociale vernieuwing, juist ook met het oog op de continuering van
de thans voorgestelde samenstelling uit diverse deelregelingen.

De leden van de Groen Links-fractie misten in het wetsvoorstel een
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bepaling die het mogelijk maakt van rijkswege nieuw beleid te initiëren
binnen het raamwerk van dit wetsvoorstel. Het is toch beslist niet uitge–
sloten te achten dat gedurende de looptijd van deze wet aan de zijde van
de rijksoverheid de behoefte opkomt de gemeenten op te dragen op
nieuw te ontwikkelen deelterreinen het beleid van sociale vernieuwing uit
te bouwen. Kan in zo'n geval binnen het thans voorgestelde wettelijke
kader geopereerd worden of zal met ad hoc te ontwerpen regelgeving
moeten worden gewerkt? Of geeft het wetsvoorstel het maximum aan
waarbinnen de gemeenten kunnen opereren, zo vroegen de leden van de
Groen Links-fractie.

De leden van de SGP-fractie wilden van de regering een overzicht met
bedragen die vanuit de verschillende regelingen in het fonds sociale
vernieuwing zullen worden geïntegreerd. Tevens vroegen deze leden welk
deel van dit bedrag is geoormerkt en over hoeveel vrije ruimte de
gemeenten zelf beschikken in de besteding van de uitkering uit het fonds
sociale vernieuwing.

Het was de leden van de GPV-fractie opgevallen dat niet dan in zeer
algemene termen gesproken wordt over de doelgroepen van de sociale
vernieuwing. In de eerste discussies is met name aandacht gevraagd
voor mensen die door een complex van oorzaken in de zijlijn van de
samenleving zijn geraakt of dreigen te geraken. Nu wordt in artikel 1 zeer
algemeen gesproken over de maatschappelijke achterstand die mensen
oplopen. Moet hieruit worden afgeleid dat het bereik van de sociale
vernieuwing zeer ruim kan zijn, duidelijk ruimer dan de regering aanvan–
kelijk voor ogen stond?

Brengt dit niet het risico met zich mee, dat sociale vernieuwing
verwordt tot de zoveelste variant van achterstandsbeleid? Zal dit de
bereidheid van maatschappelijke organisaties en burgers om zich in te
zetten voor sociale vernieuwing niet verminderen?

De leden van de GPV-fractie hadden de indruk, dat het bereik van de
sociale vernieuwing, voor zover dit afhangt van rijksbeleid, nogal afhan–
kelijk is van toevallige omstandigheden en politieke afwegingen.

3.2. Het fonds sociale vernieuwing

3.2.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie vroegen of de regering voornemens is
alvorens de middelen in de brede doeluitkering te brengen op een of
meer van de voedende geldstromen of op het totaal te bezuinigen. In dat
verband vroegen zij wat de betekenis is van de opmerking in de memorie
van toelichting, dat de overboeking door verschillende departementen -
sommige structureel, andere weer van jaar tot jaar - geen consequenties
heeft voor de meerjarige zekerheid van gemeenten over de te ontvangen
bedragen. Is definitief overboeken van de in de brede doeluitkering
opgenomen bedragen naar de begroting van het Ministerie van Binnen–
landse Zaken dan niet logischer, eenvoudiger en overzichtelijker? Wat
beweegt sommige ministeries om de overboeking van jaar tot jaar te
blijven doen? Is het de bedoeling de jaarlijks beschikbaar te stellen
middelen op een met de voeding van het Gemeentefonds vergelijkbare
wijze aan te passen aan de loon– en prijsontwikkeling en zijn de
voedende departementen daaraan dan gebonden of blijft er voor hen nog
enige beleidsvrijheid?

De leden van de CDA-fractie vroegen of de bepalingen van de
Welzijnswet van toepassing blijven op de te decentraliseren voorzie–
ningen en indien dat niet het geval is, of er dan geen aanleiding is kwali–
teitsbepalingen (waaronder toegankelijkheid) en het pluriformiteitsartikel
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uit de Welzijnswet van toepassing te verklaren op de voorzieningen als
maatschappelijke opvang en verslavingszorg, nu de gemeente ook een
zorgplicht voor dergelijke voorzieningen wordt opgelegd. Zij vroegen
vervolgens op welke wijze de regering denkt te voorkomen, dat afwen–
teling van deze zorgplicht naar aanpalende voorzieningen die gefinan–
cierd worden in het premiestelsel van zorg en gezondheidszorg plaats
vindt. Zij brachten daarbij in herinnering hoe het Algemeen maatschap–
pelijk werk zich heeft ontwikkeld na de decentralisatie.

De leden van de PvdA-fractie constateerden met vreugde dat de
bestuurlijke lasten worden verminderd doordat er «immers geen sprake
meer zal zijn van de bundeling van afzonderlijk te handhaven specifieke
uitkeringen, maar van een samenvoeging (..).» Wordt hier overigens ook
gedoeld op vermindering van bestuurlijke lasten voor de overheid of
alleen voor gemeenten? Betekent dit ook een essentiële vermindering
van de financiële lasten voor de rijksoverheid?

Deze leden wensten opheldering over de feitelijke uitgaven voor het
fonds sociale vernieuwing. Kan nader worden toegelicht waarom de
Ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Justitie wel,
maar de andere ministeries er niet voor hebben gekozen de desbetref–
fende middelen structureel naar Hoofdstuk VII van de rijksbegroting over
te hevelen. Welke andere ministeries worden hiermee bedoeld? Betekent
het feit dat het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de
middelen structureel naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken
overhevelt dat het de mogelijkheden beperkt om de desbetreffende
minister nog op zijn/haar verantwoordelijkheden aan te spreken? Graag
zagen deze leden uiteengezet hoe deze verantwoordelijkheden bij
inwerktreding van de wet er uit komen te zien.

Is hiermee het risico ondervangen dat bij eventuele bezuinigingen ook
op de omvang van het fonds kan worden bezuinigd of zullen deze
middelen buiten eventuele verdere bezuinigingen blijven? Kan ook
uiteengezet worden in welke mate de regering zich voorstelt om op het
fonds de indexering aan loon– en prijsontwikkeling in de komende jaren
toe te passen? Is de regering met ons van mening dat ook voornemens
(voor bezuinigingen) voor komende jaren rond stadsvernieuwing en
huursubsidie een directe relatie hebben met het totale beleid sociale
vernieuwing?

De leden van de PvdA-fractie begrepen dat het Ministerie van Binnen–
landse Zaken verantwoordelijk blijft voor de rechtmatigheid van de finan–
ciële middelen. Betekent dit dat de betrokken vakminister verantwoor–
delijk blijft voor de doelmatigheid, zo vroegen deze leden. Wat betekent
in dit verband het voornemen om «grote schommelingen in de omvang
van de betreffende begrotingsposten te vermijden»?

Het ontstaan van een brede doeluitkering sociale vernieuwing achtten
de leden van de VVD-fractie op zich een goede zaak. Er was al te lang op
gewacht, zo stelden zij. Maar zij konden geen begrip opbrengen voor het
feit dat de meeste ministeries ervoor gekozen hebben om de
sociale-vernieuwingsgelden van hun begroting jaarlijks over te boeken
naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in plaats
van structureel. Dit feit maakt deze gelden bepaald vatbaar voor nieuwe
bezuinigingen. Deze leden hadden in dit verband scherp genoteerd, dat
de regering in de memorie van toelichting geen garantie terzake wenste
te geven. Deze leden konden met dit gegeven niet instemmen. Zij
meenden dat de regering hiermee het sociale-vernieuwingsproces ook in
de toekomst belast met de onzekerheid welke dit proces nu eveneens
aanklijft. Een onzekerheid die een aanpak voor de middellange termijn
bepaald onder spanning zet, en de gemeenten zonder twijfel zal demoti–
veren. Zij vroegen de regering daarom te bewerkstelligen, dat de voeding
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van het fonds zijdens alle ministeries op structurele wijze zal plaats–
vinden. Zij konden zich niet indenken welke argumenten - in het licht van
de doelstelling van de sociale vernieuwing - daartegen pleiten.

Met de Raad voor het binnenlands bestuur waren de leden van de
D66-fractie van mening dat het voor de verdere ontwikkeling van het
sociale-vernieuwingsbeleid gewenst is dat gemeenten voor een langere
termijn verzekerd zijn van een rijksbijdrage.

Met zorg stelden de leden van de D66-fractie vast dat slechts de
Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur besloten heeft (en de
Minister van Justitie voor wat betreft de HALT-gelden) de voor sociale
vernieuwing beschikbare gelden structureel over te boeken naar de
begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Kan de regering
aangeven waarom het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur wel en de overige ministeries niet voor structurele overboeking
gekozen hebben?

Deze leden gaven er voorshands de voorkeur aan alle voor sociale
vernieuwing beschikbare middelen structureel over te boeken naar de
begroting van Binnenlandse Zaken. Enerzijds omdat deze leden van
mening zijn dat op die wijze de coördinerende bevoegdheid van de
Minister van Binnenlandse Zaken versterkt kan worden. Anderzijds omdat
zij meenden dat op die wijze gemakkelijker de voor het gemeentelijk
beleid gewenste meerjarige zekerheid verkregen kan worden. Bovendien
waren deze leden van mening dat het beheer van de middelen voor
sociale vernieuwing door één ministerie betere waarborgen inhoudt
tegen onevenredige kortingen op het fonds sociale vernieuwing. Zij
verwezen in dit verband ook naar het advies van de Raad voor de
gemeentefinanciën van 20 juli 1992 bij het concept-wetsvoorstel.

De leden van de D66-fractie vroegen de regering aan te geven op
welke wijze de jaarlijkse indexering van de voeding van het fonds zal
plaatsvinden. Voorts vroegen deze leden de regering op welk moment in
het jaar de minister aan de Staten-Generaal zal rapporteren over de
voortgang van het beleid

De leden van de Groen Links-fractie constateerden dat de regering
zich niet duidelijk heeft willen uitspreken over de toekomst van het fonds
sociale vernieuwing. De regering geeft op bladzijde 13 van de memorie
van toelichting weliswaar aan het «ernstige voornemen» te hebben de
sociale vernieuwing bij bezuinigingsrondes te ontzien, zij durft hierom–
trent geen garantie te bieden. Zeker nu de praktijk uitwijst dat bezuini–
gingen steevast leiden tot verdere aantasting de positie van mensen in
achterstandssituaties, zou een dergelijke garantie wel op zijn plaats zijn
geweest. Dit lijkt bovendien minder bezwaarlijk nu de wet een tijdelijk
karakter heeft. Voor de onderscheiden gemeenten - en in het verlengde
daarvan voor de doelgroep - is het van groot belang dat zij een bepaalde
mate van zekerheid hebben met betrekking tot de continuering van de
verstrekkingen uit het fonds sociale vernieuwing. De leden van de Groen
Links-fractie vroegen de regering hierop nader in te gaan.

In dit verband wilden deze leden tevens weten waarom sommige
ministeries (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Justitie) besloten
hebben de gelden ten behoeve van het fonds sociale vernieuwing struc–
tureel over te boeken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, terwijl
dat voor andere ministeries niet zal gaan gelden. Bestaat niet het risico
dat de gelden die van deze andere ministeries afkomstig zijn gemakkelijk
ten prooi vallen aan bezuinigingsaanslagen? Kan het er niet alsnog toe
geleid worden dat van alle ministeries de te fourneren gelden structureel
worden overgeboekt?

De leden van de Groen Links-fractie hadden kennisgenomen van het
voornemen van de regering om na de te verwachten aanpassing van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23052, nr. 5 13



Wgr te bezien of aanpassing van dit wetsvoorstel noodzakelijk zou
worden. Deze leden hadden bezwaar tegen de tamelijk vrijblijvende
formulering van dit voornemen. Het zal toch duidelijk zijn dat de voorge–
nomen bestuurlijke herindeling, waarvan de eerste contouren zich al
aftekenen, aansluiting van «sociale vernieuwingsgebieden» bij de
toekomstige Wgr-gebieden noodzakelijk maakt. Zij verzochten de
regering duideljker uit te spreken wat haar intentie op dit punt is.

Overigens vreesden de hier aan het woord zijnde leden dat het onder–
havige wetsvoorstel toch een lappendeken aan regionale verbanden
genereert. Zij nodigden de regering uit hierop haar visie te geven. Welke
knelpunten zijn te verwachten bij een toegroei naar aansluiting bij de
toekomstige Wgr-gebieden?

Verschillende ministeries boeken ten behoeven van het fonds sociale
vernieuwing structureel gelden over naar de begroting Binnenlandse
Zaken, andere ministeries doen dit jaarlijks. De leden van de SGP-fractie
wilden van de regering horen wat de reden hiervan is. Hebben minis–
teries moeite om ten behoeve van de sociale vernieuwing zeggenschap
over hun gelden kwijt te raken? In hoeverre speelt verkokering bij de
rijksoverheid hierbij een rol?

3.2.2. De afzonderlijke terreinen

A. Sociale werkvoorziening/banenpools

Voor de omvang van het van meet af aan vrij besteedbare deel van de
brede doeluitkering is het naar de mening van de leden van de
CDA-fractie van wezenlijk belang, dat de banenpools deel blijven uit
maken van de sociale vernieuwing. Daarom valt niet goed in te zien wat
de regering precies bedoelt met de opmerking, dat de inpassing van
banenpools zal worden heroverwogen als de evaluatie (wanneer komt
die?) onverhoopt aangeeft dat een goede combinatie van banenpools en
sociale werkvoorziening niet mogelijk blijkt. De leden van de CDA-fractie
stelden het op prijs van de regering uiterlijk bij het uitbrengen van de
memorie van antwoord definitief te vernemen of de banenpools nu wel
of niet binnen de sociale vernieuwing blijven en in de brede doeluitkering
worden opgenomen. En hoe precies de afstemming/samenhang in de
uitvoering met de sociale werkvoorziening kan worden geregeld. Zij
meenden overigens, dat met de voorgestelde overheveling van banen–
pools, artikel 36 WWV, vrijlating ABW, bijzondere controle en stimule–
ringsgelden minderheden op het terrein van arbeid en inkomen voor
gemeenten, samenwerkend met arbeidsvoorziening bepaald beleid valt
te voeren.

De leden van de PvdA-fractie begrepen dat er nog een nadere
uitwerking zou komen ten aanzien van de inpassing van de sociale
werkvoorziening in het fonds sociale vernieuwing, waarbij ook de
mogelijkheden tot afstemming respectievelijk integratie met de banen–
pools zou plaatsvinden. Het toetsmoment hiervoor zal de in mei 1993 uit
te brengen evaluatie zijn. Konden deze leden reeds worden geïnformeerd
over de resultaten van deze evaluatie?

Bij dit onderdeel wensten de leden van de PvdA-fractie nog antwoord
op de vraag waarom ten aanzien van een belangrijk onderdeel als de
rijksbijdrage banenpool nog een voorbehoud wordt gemaakt. Overigens
wilden deze leden de visie van de regering vernemen op de mogelijk–
heden om de reikwijdte van de banenpools ook uit te breiden naar de
marktsector. Hoewel zij opmerkten dat dit vooralsnog voor hen geen
vanzelfsprekendheid was zouden zij de voor– en nadelen hierover willen
vernemen.
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Hierop aansluitend verwezen zij naar de opmerkingen van de leden van
de PvdA-fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota dat tot nu toe
20 000 langdurig werklozen via de banenpools aan de slag zijn gegaan,
maar tegelijkertijd het beschikbare budget op is. Het succes van de
banenpools, zo was de mening van de leden van de PvdA-fractie, zou
gecontinuëerd moeten worden door meer middelen hiervoor beschikbaar
te stellen. Het feit dat alleen al in de gemeente Amsterdam 600
langdurig werklozen op korte termijn geplaatst kunnen worden indien het
budget dit zou toelaten, pleit voor uitbreiding van de middelen. Deze
leden waren benieuwd naar het antwoord van de regering hierop.

De leden van de D66-fractie betreurden het dat de regering nog een
voorbehoud maakt ten aanzien van de opname van de startgelden voor
de banenpools in het fonds sociale vernieuwing. De banenpools vormen
immers een essentieel onderdeel, zo niet de spil, van de sociale
vernieuwing.

Voorts merkten de leden van de D66-fractie op dat zij het betreurden
dat geen wijziging is aangebracht in de regelgeving en de financiering
van de banenpools. Zagen deze leden het goed dan wordt de banenpool
nog steeds gefinancierd via vijf geldstromen, ieder met zijn eigen regel–
geving en verplichtingen. Zij drongen er bij de regering op aan deze
geldstromen te bundelen zodat tot één geldstroom en minder regel–
geving voor de banenpools gekomen kan worden. Deze leden verwezen
hier ook naar het IPSV-werkvoorstel «Werk geven, werk nemen, werk
samen».

Het aantal banenpoolplaatsen dat een gemeente mag realiseren is
gelimiteerd. Er zijn echter gemeenten die meer langdurig werklozen
zouden kunnen plaatsen dan hen is toegestaan. De leden van de
D66-fractie wezen hier bijvoorbeeld op de gemeente Haarlem. Is de
regering bereid voor die gemeenten uitbreiding van het aantal banen–
poolplaatsen mogelijk te maken?

Hoewel de discussie over de integratie van WSW en banenpools niet
in het kader van dit wetsvoorstel zal worden gevoerd wensten de leden
van de D66-fractie hier aan te tekenen dat zij voorshands geen
voorstander waren van een dergelijke integratie. Zij vreesden dat daarbij
ongewenste verdringingseffecten voor de WSW zullen optreden.

Uit de toelichting hadden de leden van de Groen Links-fractie
opgemaakt dat de rijksbijdrage voor de banenpools onder voorwaarden
in het fonds sociale vernieuwing zou kunnen worden opgenomen, afhan–
kelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de banenpools. Kan de
regering hierop nader ingaan, nu het Centraal Bureau voor de Arbeids–
voorziening in februari 1993 over de financiële aspecten en over de
onderlinge samenwerking tussen de diverse betrokken instanties gerap–
porteerd heeft? De leden van de Groen Links-fractie vroegen echter ook
waarom de voor de banenpool benodigde geldstromen niet meer
gestroomlijnd en zo volledig mogelijk gedecentraliseerd worden, zulks
indachtig de door de Kamer aanvaarde motie Van Zijl (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1991-1992, 22 300 XV, nr 45). De banenpool-regeling past
nu typisch in een beleid van sociale vernieuwing en dient daarom zo
volledig mogelijk in dit wetsontwerp «meegenomen» te worden. Graag
ontvingen de leden van de Groen Links-fractie hierop een antwoord van
de regering.

De leden van de SGP-fractie vroegen in hoeverre er al duidelijkheid is
of de gelden voor de banenpools en de WSW in het fonds sociale
vernieuwing worden geïntegreerd.

Het voornemen om de sociale werkvoorziening in te passen in het
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fonds sociale vernieuwing riep bij de leden van de GPV-fractie nogal wat
vragen op. Zij zagen nog niet in hoe deze specifieke voorziening, welke
een belangrijke plaats in de samenleving heeft verworven, past bij een
algemeen beleid gericht op mensen in de zijlijn. Welke functie kan de
sociale werkvoorziening voor de sociale vernieuwing vervullen zonder
tekort te doen aan haar primaire functie?

B. Steunfuncties minderheden

De opmerking over de decentralisatie van de steunfuncties minder–
heden naar het provinciefonds is door de leden van de CDA-fractie zo
gelezen, dat dit voornemen nog nader met de Kamer besproken wordt
zoals afgesproken met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Dit nadat de vervolgcommissie op Bandell/Van Es met zijn werk
gereed is en de minister een definitief standpunt heeft ingenomen. De
leden van de CDA-fractie vroegen waarom niet gekozen is voor het
onderbrengen in de sociale vernieuwing op een vergelijkbare wijze als de
maatschappelijke opvang en de verslavingszorg, nu blijkbaar aan de
provincies de voorwaarde zal worden opgelegd van doordecentralisatie
naar de regio's.

Met betrekking tot de bovenlokale steunfuncties minderheden merkten
de leden van de D66-fractie op dat zij deze taak meer vonden passen in
het gemeentelijke taakveld dan in het provinciale. Zij vroegen de regering
dan ook haar keuze voor decentralisatie naar de provincies nader te
beargumenteren.

Zagen deze leden het goed dan is aan deze decentralisatie voor de
provincies de voorwaarde verbonden van doordecentralisatie naar
regionale openbare besturen. Had decentralisatie naar de centrumge–
meenten als bedoeld in artikel 3 dan niet meer in de rede gelegen?
Voorts vroegen deze leden op welk moment de verplichting tot doorde–
centralisatie naar regionale openbare besturen zou ontstaan. Is dit in de
fase van de Wgr-plus, het regionaal openbaar lichaam, of de regionale
gebiedsautoriteit of pas wanneer een definitieve wettelijke voorziening is
getroffen?

C. Kinderopvang

Nu de kinderopvang niet via de Wet stimulering sociale vernieuwing,
maar via het Gemeentefonds - al dan niet met tussenschakeling van de
Welzijnswet - wordt gedecentraliseerd, was het de leden van de
CDA-fractie niet duidelijk waarom in artikel 2 van het concept-Uitvoe–
ringsbesluit kinderopvang nog genoemd wordt.

De memorie van toelichting is volstrekt onduidelijk waar het de gelden
ten behoeve van kinderopvang betreft, aldus de leden van de Groen
Links-fractie. Op de bladzijden 12 en 13 ontbreekt in de opsomming van
geldstromen de uitkering ten behoeve van kinderopvang, terwijl op
bladzijde 28 in reactie op het advies van de Emancipatieraad de inruk
wordt gewekt dat de kinderopvang wel onder het fonds sociale
vernieuwing wordt gebracht. Kan de regering dit nader toelichten? De
leden van de Groen Links-fractie waren overigens van mening dat kinder–
opvang als voorziening nauweljks of niet doelstelling van sociale
vernieuwing kan zijn. Wat is de visie van de regering hierop?

De leden van de GPV-fractie konden zich voorstellen, dat de middelen
voor kinderopvang niet worden opgenomen in de brede doeluitkering
voor sociale vernieuwing maar rechtstreeks naar het Gemeentefonds
zullen worden overgeheveld. Zij zagen echter niet in waarom hiermee
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nog enkele jaren moet worden gewacht. Kinderopvang is toch een
activiteit welke bij uitstek op lokaal of zelfs wijkniveau geregeld kan
worden? Wordt het belang van decentralisatie zo niet ondergeschikt
gemaakt aan de wens een visitekaartje van het emancipatiebeleid van de
regering nog enige tijd in stand te houden?

D. Verslavingszorg

Voor wat betreft de verslavingszorg signaleerden de leden van de
CDA-fractie een aantal punten die uit de memorie van toelichting niet
duidelijk worden. In de eerste plaats is er de noodzaak op rijksnivo beleid
te blijven voeren gericht op deze sector van zorg, al was het maar omdat
een deel van de activiteiten gefinancierd blijft door de reclassering
(Justitie) en omdat het intramurale deel van deze sector premiegefinan–
cierd is met alle risico's van afwenteling van dien. Dat maakt het nodig
om de mogelijkheid te houden rijksbeleid ook door te voeren in de nu te
decentraliseren voorzieningen. Hoe stelt de regering zich dat voor?
Vervolgens is daar het feit, dat de meeste voorzieningen een veelal ook
de huidige Wgr-gebieden overstijgende schaal hebben. De regering kiest
weliswaar tijdelijk voor de centrumgemeenten die nu in de Tijdelijke
financieringsregeling verslavingszorg ook die rol vervullen, maar geeft nu
al aan, dat binnen afzienbare tijd daarin verandering zal komen. De vraag
dringt zich op wat het sociaal vernieuwende en beleidsvrijheid vergro–
tende is ten opzichte van de huidige regeling. Is het niet beter die door te
zetten, zoals ook de evaluatie van die regeling al aangaf? Tot de taken
die de ambulante verslavingszorg vervult behoort preventie. Valt ook
deze preventieve taak onder de zorgplicht die de centrumgemeente voor
een hele regio op zich moet nemen? En wat te doen indien deze taak niet
optimaal kan worden uitgeoefend door beleidsmatige keuzen van het
gemeentebestuur, waarbij overigens de kosten van behandeling weer
voor een belangrijk deel belanden in de premiegefinancierde gezond–
heidszorg?

De leden van de D66-fractie maakten een voorbehoud ten aanzien van
het onder de werking van de Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing brengen van de Tijdelijke financieringsregeling versla–
vingszorg. Dit voorjaar zal in de Kamer nog een discussie plaatsvinden
naar aanleiding van de evaluatie van deze regeling. Deze leden waren
van mening dat deze discussie afgewacht dient te worden alvorens te
beslissen over de toekomst van de verslavingszorg.

Zoals deze leden ook reeds bij de begrotingsbehandeling van Binnen–
landse Zaken en van Volksgezondheid hadden aangegeven verzetten zij
zich tegen het toepassen van de «efficiency-korting» op de versla–
vingszorg. Slechts wanneer die korting toegepast kan worden zonder dat
daarmee het voorzieningenniveau in gevaar komt was deze voor deze
leden acceptabel.

Overigens verzochten de leden van de D66-fractie de regering te
reageren op de opmerking van de Nederlandse Vereniging van Instel–
lingen voor Verslavingszorg in haar brief van 20 april 1993 dat zij niet is
betrokken bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel.

Gelden voor de ambulante verslavingszorg zijn eveneens opgenomen
in het fonds sociale vernieuwing. De leden van de SGP-fractie hadden
hierover een aantal vragen en bezwaren. De verslavingszorg wordt thans
gefinancierd door de AWBZ en de Tijdelijke financieringsregeling versla–
vingszorg en een subsidie van het Ministerie van Justitie. De leden van
de SGP-fractie vroegen of de afstemming tussen deze financierings–
bronnen gehandhaafd kan blijven wanneer de Tijdelijke financieringsre–
geling verslavingszorg zal worden opgenomen in het fonds sociale
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vernieuwing. Daarnaast is het beleid inzake de verslavingszorg gerela–
teerd aan het beleid inzake drugs en alcohol. Met name bij het drugs–
beleid komen steeds meer aspekten van internationale afstemming aan
de orde.

In hoeverre biedt overheveling van de gelden voor de verslavingszorg
naar gemeenten, in vergelijking met de huidige regeling, voldoende
mogelijkheden voor coördinatie op nationaal niveau en dit mede in
verband met de genoemde internationale samenwerking?

Gemeenten hebben de taak om samenwerking tussen instellingen voor
ambulante verslavingszorg te bevorderen. De leden van de SGP-fractie
maakten zich op dit punt zorgen dat daarmee instellmgen die vanwege
identiteitsverschillen niet kunnen of willen samenwerken daartoe
gedwongen worden met subsidiëring als stok achter de deur. In hoeverre
is deze mogelijkheid reëel aanwezig?

De leden van de GPV-fractie betreurden het dat nog steeds niet
beschikt kan worden over conclusies van een deugdelijke evaluatie van
de Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg. Daardoor is het
moeilijk een oordeel te vormen over het voorstel de ambulante versla–
vingszorg via het fonds sociale vernieuwing te decentraliseren. Voors–
hands leefden bij deze leden op dit punt vooral vragen. Bij de versla–
vingszorg zijn, ook op overheidsniveau, vele partijen betrokken. Tal van
departementen voeren een beleid waarbij verslavingspreventie één
aspect is. De hulpverlening aan verslaafden geschiedt door overheid en
maatschappelijke organisaties. Kan de financiering van één vorm,
namelijk de ambulante, worden losgekoppeld van de andere vormen?
Ontstaan zo geen onnodige schotten binnen de zorgverlening? Hoe wordt
voorzien in een overlegstructuur, waarbij de verantwoordelijke partijen
tot taak hebben het beleid inzake de verslavingszorg als geheel af te
stemmen?

De leden van de GPV-fractie vestigden voorts de aandacht op de
positie van landelijke instellingen op levensbeschouwelijke of etnische
grondslag. Ten aanzien van enkele intramurale instellingen wordt in de
Nota verslavingsproblematiek meegedeeld dat er naar gestreefd wordt
deze voorzieningen onder te brengen in de reguliere beleids– en financie–
ringskaders voor de intramurale verslavingszorg. Maar hoe zit het met
vergelijkbare instellingen voor ambulante zorg of maatschappelijke
opvang? Decentralisatie zal er niet toe mogen leiden dat voor dergelijke
instellingen feitelijk geen bestaansmogelijkheid meer zal zijn. Welke
voorzieningen zal de regering terzake treffen?

E. Maatschappelijke opvang

Ook bij de voorgenomen opname in de sociale vernieuwing van de
maatschappelijke opvang stelden de leden van de CDA-fractie een aantal
vragen. In de eerste plaats vroegen zij aandacht voor een aantal landelijk
werkende voorzieningen met een levensbeschouwelijk karakter, veelal
gevestigd in niet-centrum gemeenten. Op welke wijze is in het Wv
gewaarborgd, dat dergelijke voorzieningen, mits zij overigens goed
voldoen, niet op termijn verdwijnen, omdat het daarvoor verantwoorde–
lijke bestuur van de centrumgemeente een dergelijke bijzondere levens–
beschouwelijke voorziening eigenlijk niet ziet zitten. Daarmee verdwijnt
dan een landelijke voorziening. Een tweede punt van aandacht is de
bepaling in artikel 21 en het concept-uitvoeringsbesluit, dat cliënten van
sociale pensions en andere woonvoorzieningen voor dak– en thuislozen
(zeer kortdurend verblijf) geen ABW-uitkering kunnen/mogen hebben om
daarmee hun aandeel in de verblijfkosten te betalen. De huidige praktijk
in een aantal grote gemeenten is dat de ABW-uitkering die de cliënt
heeft mede dient om de voorziening te bekostigen, waardoor tengevolge
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van deze bepaling feitelijk de beschikbare middelen voor dergelijke
voorzieningen aanmerkelijk afnemen. De aan het woord zijnde leden
vroegen nader toe te lichten, waarom tot deze bepaling is besloten en
wat daar naar verwachting de gevolgen (in geld of capaciteit) van zullen
zijn. Vervolgens vroegen zij hoe de samenhang tussen de landelijke taken
op het terrein van maatschappelijke opvang en de uitvoerende voorzie–
ningen zal worden verzekerd. Tenslotte wilden zij graag geïnformeerd
worden op welke wijze de motie met Kamerstuk 22 800 XVI,nr. 45
(«witte-vlekken motie») is uitgevoerd en hoe die uitvoering is ingebracht
in de voorgestelde wijze van decentralisatie. Hoe wordt geregeld, dat de
geconstateerde witte vlekken alsnog worden opgevuld?

De leden van de PvdA-fractie hadden bij het onderdeel maatschappe–
lijke opvang nog de volgende opmerkingen. Door de PvdA-fractie is
reeds bij het overleg over de decentralisatie als randvoorwaarde gesteld
dat bij de decentralisatie de totale opvangcapaciteit niet kleiner mag
worden, gezien het tekort dat bestaat. De verruiming van de beleids–
vrijheid zou moeten leiden tot een betere afstemming met bijstandver–
lening, huisvesting, banenpools etc. en tot efficiëntere inzet van
middelen, maar niet tot vermindering van capaciteit. Deze leden wilden
geïnformeerd worden in hoeverre aan deze instandhouding van
capaciteit wordt vastgehouden.

De leden van de Groen Links-fractie begrepen dat het de bedoeling
van het wetsvoorstel was de opvang van dak– en thuislozen en de opvang
in bijvoorbeeld blijfhuizen en dergelijke voorzieningen onder het bereik
van het fonds sociale vernieuwing te brengen. Ten aanzien van de
opvang van dak– en thuislozen hadden zij daarmee minder moeite. Wel
problematisch achtten deze leden de voorgestelde decentralisatie van de
financiering van voorzieningen voor mishandelde vrouwen. Het gaat
hierbij om voorzieningen van gemeente– en regio-overschrijdend belang.
Sterker nog, aangenomen kan worden dat vrouwen juist bij voorkeur
opgenomen willen worden in opvangcentra (ver) buiten hun woonom–
geving. Daardoor rijst de vraag wat de prikkel zal zijn voor een bepaalde
gemeente zo'n opvangvoorziening in stand te houden, die niet of nauwe–
lijks aan de eigen inwoners ten goede komt.

Heeft de regering dit bezwaar, dat niet wordt ondervangen door de
nadere formulering van artikel 3, eerste lid, onderkend? Is overwogen om
deze gelden toch op de één of andere wijze te oormerken, zodat het
voortbestaan van deze voorzieningen niet in gevaar gebracht kan
worden? Wat is het standpunt van de regering omtrent het advies van de
Federatie Opvang d.d. 20 april 1993 om de decentralisatie van deze
voorziening in het kader van de Welzijnswet te regelen?

Daarnaast leefde bij de leden van de Groen Links-fractie het bezwaar
dat de opvang van vrouwen die hun thuissituatie hebben verlaten
eigenlijk nauwelijks iets te maken heeft met sociale vernieuwing. Het
gaat in feite om een specifieke vorm van hulpverlening aan vrouwen, die
in beginsel uit alle lagen van de bevolking en uit alle plaatsen of regio's
afkomstig kunnen zijn. Voorkómen moet worden dat het begrip sociale
vernieuwing te veel «vervuild» raakt, door onder deze noemer allerlei
subsidiestromen te brengen, die weinig te maken hebben met het eigen–
lijke doel van sociale vernieuwing. Zij nodigden de regering uit hierop
haar visie te geven.

Met betrekking tot de maatschappelijke opvang gaat de regering ervan
uit dat één-derde zal worden gedekt door eigen bijdragen. De leden van
de SGP-fractie vroegen in hoeverre dit percentage realistisch is. Behalve
hulpverlening en begeleiding zullen instellingen voor maatschappelijke
opvang ook onderdak en voeding moeten aanbieden. De leden van de
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SGP-fractie vroegen in hoeverre deze bepaling de afhankelijkheid van de
hulpvragers zal vergroten?

Met betrekking tot de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg
geldt een overgangstermijn van twee jaar waarin de gemeenten verplicht
zijn om de instellingen op deze terreinen in staat te stellen de voorzie–
ningen op het huidige niveau in stand te houden. De leden van de fractie
vonden deze termijn aan de krappe kant en vroegen de regering of het
niet wenselijk is deze termijn te verlengen zodat de instellingen meer
zekerheid krijgen met betrekking tot hun functioneren.

F. HALT-voorzieningen en –afdoeningen

Voor wat betreft de HALT-voorzieningen wordt in artikel 3 bepaald, dat
beleidsbeslissingen en beslissingen over de HALT-afdoening door de
centrumgemeente slechts genomen kunnen worden in overeenstemming
met het Openbaar Ministerie. Daarmee wordt de beleidsruimte voor het
gemeentebestuur wel zeer beperkt, aldus de leden van de CDA-fractie.
Vanzelfsprekend zal over individuele HALT-afdoening overeenstemming
met het Openbaar Ministerie moeten zijn. Kan de regering nader
toelichten waarom dat ook voor het beleidsbeslissingen over de
voorziening alszodanig ook moet, zo vroegen deze leden.

Ten aanzien van de HALT-voorzieningen en –afdoeningen vonden de
leden van de PvdA-fractie het belangrijk dat er snel door politie kan
worden gereageerd op een delict, door een jeugdige dader gepleegd.
Welke wijziging heeft het in dit wetsvoorstel voorgestane beleid in de
praktijk voor de organisaties van HALT-bureau's en het beleid, zo
vroegen deze leden. Zou het niet juister zijn om bij de omschrijving van
de rol van het Openbaar Ministerie van eenzelfde formulering uit te gaan
als in het wetsontwerp Herziening Jeugdstrafrecht is opgenomen? Het
was in dit verband de leden van de PvdA-fractie niet geheel duidelijk hoe
ver de bevoegdheden reiken van het Openbaar Ministerie. Zij wilden
hierover nader geïnformeerd worden.

G. Onderwijs

De leden van de PvdA-fractie waren benieuwd naar de ervaringen tot
nu toe inzake de regionale meld– en coördinatiepunten voortijdig school–
verlaten, waarover in 1993 zal worden besloten. Hoe zijn de opgedane
ervaringen tot nu toe, zo wilden deze leden weten.

De leden van de PvdA-fractie waren het, in tegenstelling tot de Rgf,
eens met het voorstel van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur om - voorlopig - een eigen beleid te voeren voor de
bestrijding van achterstanden op het terrein van het onderwijs, te meer
daar zij bij de voor– en buitenschoolse begeleiding en opvoedingsonder–
steuning een directe relatie zagen met het onderwijsvoorrangsbeleid.

3.3. De participatie van de burger en maatschappelijke organisaties

Terecht, zo vonden de leden van de PvdA-fractie, wordt gewezen op
een voor de sociale vernieuwing zeer belangrijke relatie, namelijk die met
het onderwijs. Inmiddels is door het Ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen daartoe het wetsvoorstel Regeling samenwerking sociale
vernieuwing onderwijs ontwikkeld en ingediend. Deze leden vroegen naar
de mogelijkheden om de beide wetsvoorstellen in elkaar te schuiven. Nu
beide wetsvoorstellen zich in de fase bevinden dat het voorlopig verslag
kan worden ingediend, is er toch geen reden meer, zo constateerden
deze leden, voor een gescheiden behandeling. Aldus kunnen de schotten
tussen beide wetsvoorstellen, voor zover een belemmering, worden
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weggenomen. Deze leden wezen in dit verband ook op het antwoord van
de Minister van Binnenlandse Zaken (d.d. 5 november 1992, Hande–
lingen Tweede Kamer 1991-1992, bladzijde 19-1324) waarin zij stelde
dat «beide regelingen in elkaar geschoven worden zodra dat kan». Deze
leden meenden dat het moment voor dit ineenschuiven was aange–
broken.

De leden van de PvdA-fractie hadden wel enige opmerkingen bij dit
onderdeel over participatie van de burger en maatschappelijke organi–
saties. Er wordt uitgegaan dat gemeenten in ieder geval tenminste de in
artikel 151 van de Gemeentewet bedoelde inspraak conform de gemeen–
telijke inspraakverordening zullen verlenen. Deze leden vroegen zich af
waarom er niet voor gekozen is om deze inspraak nader te benoemen.
Hoewel zij van mening waren dat juist bij deze wet teveel regelgeving
moest worden vermeden, waren zij wel van mening dat juist de gedachte
van sociale vernieuwing, namelijk van onderop samen met burgers,
vereist dat burgers (en instellingen) ook nadrukkelijk de gelegenheid
wordt geboden om mee te spreken. In dit verband vroegen deze leden
ook naar de huidige inspraakstructuren voor minderheden. In hoeverre is
de regering er van overtuigd dat inspraakmogelijkheden voor deze groep
gewaarborgd zijn? Zij wilden hier bij opmerken dat ook de mspraak van
jongeren te wensen overlaat en vroegen naar de visie van de regering
hierop.

Vooruitlopend op de Regeling sociale vernieuwing in het onderwijs
wilden deze leden de denkbeeldige situatie schetsen waarbij in een
bepaalde buurt een buurtbeheerplatform actie wil ondernemen om in het
kader van het beheer openbare ruimtes ook de toegankelijke school–
pleinen en zandbakken hierbij te betrekken. Kunnen in deze situatie ook
de openbare en bijzondere scholen worden «gemaand» om én mee te
werken en een financiële bijdrage te leveren. Of moesten deze leden dat
in die zin begrijpen dat binnen het lokale fonds sociale vernieuwing
onderwijs hierover moet worden besloten?

De leden van de VVD-fractie betoonden zich teleurgesteld dat het
onderwijs buiten de algemene regeling inzake de sociale vernieuwing is
gebleven. Zij achtten dat een gemiste kans. De beschrijving van de
verhouding tussen de twee wetten vonden zij ook niet volledig duidelijk.
Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar advies van 27
april 1993 spraken zij zich uit voor samenwerking terzake van het
onderwijs in het kader van sociale vernieuwing op plaatselijk niveau op
basis van helder van elkaar onderscheide verantwoordelijkheden. Voor
een schoolgebonden aanpak moeten de schoolbesturen de eerste verant–
woordelijkheid dragen. Waar, zoals dat bij het bestrijden van achter–
standen wel aan de orde blijkt, een school– of zelfs onderwijsoverstij–
gende benadering doelmatiger is moet de verantwoordelijkheid bij de
gemeentelijke overheid liggen. Dat betekent, zo stelden de leden van de
VVD-fractie, dat de gebiedsgebonden gelden in het onderwijs thuis
horen in het fonds sociale vernieuwing. Kan de regering daarmee
instemmen?

De leden van de D66-fractie betreurden het dat een afzonderlijk
wetsvoorstel regeling samenwerking sociale vernieuwing en onderwijs is
ingediend. Deze leden onderschreven op dit punt de adviezen van de
Raad voor de Gemeentefinanciën en de Raad voor het binnenlands
bestuur. Gezien de bijzondere bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs
hadden de leden van de D66-fractie er echter wel enig begrip voor dat
gekozen is voor een afzonderlijke regeling. Maar op den duur zal deze
toch, al is het geleidelijk, in de overige regelgeving geïntegreerd moeten
worden? Zal de Regeling onderwijs op enig moment worden opgenomen
in het fonds sociale vernieuwing, zo vroegen de leden van de
D66-fractie.
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Deze leden betreurden het met name dat de gelden voor de basisedu–
catie en de volwasseneneducatie niet zijn opgenomen in de voeding van
het fonds sociale vernieuwing. Juist die terreinen dienen onderdeel te
zijn van een integrale aanpak van achterstanden. Naar hun mening waren
dit bij uitstek taakvelden die ook nu reeds in het fonds zouden moeten
worden opgenomen. Zij nodigden de regering uit uiteen te zetten
waarom dit niet nu reeds zou kunnen.

De leden van de Groen Links-fractie waren er nog onvoldoende van
overtuigd dat een voldoende participatie van alle betrokkenen bij het
sociale vernieuwingsbeleid wordt gegarandeerd. De praktijk wijst uit dat
met name personen uit etnische minderheidsgroepen en woonwagenbe–
woners onvoldoende in staat zijn gebruik te maken van mogelijkheden
invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid. Het kwam de leden van de
Groen Links-fractie voor dat de regering de participatiemogelijkheden
van deze groepen te optimistisch inschat. Heeft de regering overwogen
in het wetsvoorstel een mogelijkheid op te nemen tot sanctietoepassing
indien een bepaalde gemeente zich onvoldoende inspant om participatie
van met name deze groepen reëel gestalte te geven? Zo neen, waarom is
dit niet overwogen? Zo ja, waarom is een dergelijke sanctiemogelijkheid
niet in het wetsvoorstel opgenomen?

Met teleurstelling hadden de leden van de Groen Links-fractie gezien
hoe het grootste deel van de onderwijsgelden buiten het fonds sociale
vernieuwing blijft. Het ware beter geweest indien de gelden die zijn
bedoeld voor het aanpakken van achterstandssituaties in het onderwijs
geïntegreerd werden in het fonds sociale vernieuwing. Blijkens de
memorie van toelichting is voor splitsing gekozen op grond van pragma–
tische redenen. Het was de leden van de Groen Links-fractie niet
duidelijk geworden welke pragmatische redenen dit waren. Zij verzochten
de regering hierop nader in te gaan.

Wat betreft de regelingen voor sociale vernieuwing in het onderwijs
verwezen de leden van de SGP-fractie naar de bijdrage die zij zullen
leveren aan het wetsvoorstel Regeling samenwerking sociale vernieuwing
onderwijs.

De leden van de GPV-fractie onderschreven dat zowel bij de totstand–
koming als bij de uitvoering van het sociale-vernieuwingsbeleid een
actieve rol moet zijn weggelegd voor maatschappelijke organisaties
Dient niet als uitgangspunt te worden gehanteerd dat de uitvoering
geschiedt door deze organisaties tenzij men gezamenlijk tot de conclusie
komt dat een bepaalde activiteit het best van overheidswege kan worden
georganiseerd?

In dit verband vestigden de leden van de GPV-fractie de aandacht op
de grote verscheidenheid aan organisaties, welke zich mede met sociale
vernieuwing kunnen bezig houden. Vaak zal sociale vernieuwing slechts
een aspect zijn van de taken van deze organisaties. In dit verband
vestigden zij in het bijzonder de aandacht op het onderwijs. Het
onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij sociale vernieuwing, maar
onderwijs is meer dan sociale vernieuwing. Hoe een en ander met elkaar
in evenwicht wordt gebracht is bij uitstek een verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag, dat terecht een beroep kan doen op zijn grondwette–
lijke positie. Voor de betrokkenheid van het onderwijs bij de sociale
vernieuwing is het dan ook essentieel dat de bijzondere positie van het
onderwijs wordt erkend. Om die reden vonden zij het een goede zaak dat
terzake van de samenwerking op het gebied van de sociale vernieuwing
in het onderwijs een afzonderlijke wettelijke regeling zal worden
getroffen.
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3.4. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten

De leden van de PvdA-fractie wensten nog een nadere toelichting op
het bepalen van indicatoren waarbij zal worden aangesloten bij het
beleid dat in de nota Sociale Vernieuwing in drie cirkels is gepasseerd.

3.5. Spaarregeling

De leden van de PvdA-fractie waren met de regering van mening dat
de spaarregeling de beleidsvrijheid van gemeenten in tijd gezien kan
vergroten om zodoende een grotere flexibiliteit te bewerkstelligen. Kan
overigens worden toegelicht in welke mate gemeenten tot nu toe ook
daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van deze spaarmogelijkheid, zo
vroegen deze leden.

3.6. Verantwoording en verslaglegging

De leden van de PvdA-fractie juichten het toe dat gekozen is voor een
vereenvoudiging van de verslaglegging via het houden van
evaluatie-onderzoeken. Is het nadrukkelijk ook de bedoeling, zo vroegen
deze leden, om heel nadrukkelijk de mening van burgers te vernemen? In
dit verband verwezen zij naar hun suggestie bij de behandeling van de
voortgangsrapportage om een zogenaamde consumenten-evaluatie te
houden. Zij wilden graag weten in welke mate een dergelijke evalutie
beoogd werd.

3.7. Sancties en verrekening

De leden van de PvdA-fractie toonden begrip voor het opnemen van
sanctiebepalmgen in deze wet. De eenvoud en flexibele toepasbaarheid
hiervan had hun instemming. Zij merkten overigens op dat deze sanctie–
bepalingen het gemeentebestuur raken in het geval deze overmatig
sparen, het financiële verslag niet tijdig indienen of anderszins niet
voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften. Toch
wilden deze leden nog wel nadere informatie indien de handelwijze van
de gemeente te wensen over laat, maar bijvoorbeeld een bewoners–
platform met haar project wel degelijk aan de verplichtingen voldoet.
Betekent dit, ook in relatie tot de rechtsbescherming, dat in dit soort van
situaties geen beroep mogelijk is, of gelden hiervoor de «normale»
procedures?

3.8. Rech tsbescherming

«Naar valt aan te nemen» is beroep in laatste instantie bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. Betekent hier «naar
valt aan te nemen» dat de jurisprudentie dit maar moet uitwijzen, zo
vroegen de leden van de PvdA-fractie.

3.9. Coördinerende rol Minister van Binnenlandse Zaken

De leden van de WD-fractie vonden de beschrijving van de coördine–
rende rol van de Minister van Binnenlandse Zaken nogal mat en formalis–
tisch. Wat stelde deze coördinatie de afgelopen jaren voor? En hoe stelt
de regering zich voor dat deze taak zich in de praktijk zal ontwikkelen?
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4. Deregulering

Dat de totstandbrenging van éèn grote doeluitkering leidt tot een
belangrijke vermindering van regelgeving leek de leden van de
PvdA-fractie een belangrijk winstpunt. Dat daarbij ook een afname van
bestuurlijke lasten optreedt achtten zij vanzelfsprekend. Immers, zowel
het rijk als gemeenten zullen ais gevolg van de beoogde deregulering
aanzienlijk minder menskracht nodig hebben om de - nu nog -
bestaande regelgeving toe te passen. Mag hieruit geconcludeerd worden
dat de facto (afname regelgeving vakdepartementen, toename verant–
woording en controle Ministerie van Binneniandse Zaken) een bezui–
niging optreedt, zo wilden deze leden weten. En zo ja, welke besparingen
voor het rijk worden hiervoor ingeboekt?

5. Ontvangen adviezen

5.1. Doelstelling en definitie

De leden van de PvdA-fractie waren er nog niet van overtuigd dat de
verandering in omschrijving derde cirkel tot «opvang en hulpverlening»
een ruime en beter dekkende omschrijving zijn van de beleidsterreinen
die onder de werking van het onderhavige wetsvoorstel zijn gebracht.

Zij waren het eens met de opmerkingen in een aantal adviezen dat
deze omschrijving een beperkende formulering in zich heeft; ware
«sociaal-cultureel beleid en zorg» niet een betere formulering, die mede
recht doet aan verbetering van kwaliteit van (zorg)voorzieningen?

5.2. Participatie en samenwerking

De leden van de PvdA-fractie konden zich de kritiek vanuit de samen–
werkingsverbanden uit de LAO heel wel voorstellen. Ook in paragraaf
3.3. hadden zij hierop reeds gewezen; zij wilden zich gaarne laten
overtuigen indien hierover van de kant van de regering recentelijk
verkregen informatie zou worden gegeven over de mate van inspraak van
minderheden tot nu toe.

5.3. Verdeelsystematiek

Het was de leden van de Groen Links-fractie opgevallen dat de Raad
voor de Gemeentefinanciën en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten zich kritisch uitgelaten hebben over de verdeelsystematiek
die in het Uitvoeringsbesluit wordt voorgesteld. Deze systematiek zou te
complex en te star bevonden worden. Kan de regering nader aangeven
waarom toch aan de voorgestelde systematiek wordt vastgehouden?

5.4. Regionale voorzieningen

De leden van de PvdA-fractie konden zich de ongerustheid van de VNG
voorstellen omtrent het ontstaan van sociale-vernieuwingsregio's nu
aansluiting wordt gezocht bij de huidige praktijk. Deze leden wilden
geïnformeerd worden waar zich hier belangrijke knelpunten zouden
kunnen voordoen, bij de ambulante verslavingszorg, de maatschappelijke
opvang en/of de HALT-voorzieningen?

5.5. Rijksbeleid inzake sociale vernieuwing

De leden van de PvdA-fractie wensten overigens nader geïnformeerd
te worden over de door de regering gemaakte inventarisatie van alle
relevante experimenten– en stimuleringsmiddelen op de rijksbegroting,
en over de daarbij behorende uitgangspunten inzake mogelijkheden voor
decentralisatie.
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ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1

Kan in sub b niet beter gesproken worden over «alle overheden» of
over «alle overheidsnivo's» in plaats van de opsomming die er nu staat
en eindigt met «andere overheden», waarbij dan blijkens de toelichting
wordt gedoeld op nog in te stellen regiobesturen of regionale gebiedsau–
toriteiten, zo vroegen de leden van de CDA-fractie.

Verder vroegen zij of in de laatste regel voor «de mogelijkheden» niet
tussen gevoegd moet worden «en om»?

In de begripsomschrijving is aangesloten bij de drie cirkels uit de nota
Scoiale Vernieuwing. Het was de leden van de D66-fractie daarbij
opgevallen dat de derde cirkel in het wetsvoorstel veel beperkter wordt
omschreven dan in de nota. Thans wordt slechts gesproken over opvang
en hulpverlening. Wordt hiermee de reikwijdte van de sociale
vernieuwing in de derde cirkel niet beperkt? Zo nee, waarom is dan niet
gekozen voor een ruimere omschrijving zoals «zorg en welzijn»?

Artikel 2

Geeft tussenvoegen van het woord «tenminste» in dit artikel niet beter
aan dat het gaat om een bijdrage en dat er door de wetgever van wordt
uitgegaan, dat gemeenten meer doen dan slechts de bijdrage besteden,
zo vroegen de leden van de CDA-fractie.

Artikel 3

Wordt in het eerste lid bedoeld, dat de centrumgemeente landelijk
werkende opvangvoorzieningen in stand moet houden, of geldt slechts,
dat cliënten uit het hele land moeten worden opgenomen, zo vroegen de
leden van de CDA-fractie.

Moet in het tweede lid niet worden gelezen «in» overleg in plaats van
«na» overleg als het gaat om beleidsbeslissingen over regionale voorzie–
ningen en kan dan het derde lid, waarin de Minister van Binnenlandse
Zaken een aanwijzingsbevoegdheid voor de «aard van het overleg» niet
vervallen, zo vroegen de aan het woord zijnde leden.

Een aantal voorzieningen met een regionale functie zal worden
gefinancierd via een aantal bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen centrumgemeenten. Deze gemeenten kunnen op grond van artikel
3, tweede lid, slechts beslisingen nemen met betrekking tot deze voorzie–
ningen na overleg met de betrokken gemeenten in de regio. Op grond
van het derde lid kan de Minister van Binnenlandse Zaken de centrumge–
meente een aanwijzing geven omtrent de aard van het overleg en de
termijn waarbinnen dit gevoerd dient te worden. De leden van de
D66-fractie vroegen of de inbreng van de overige gemeenten in de regio
bij het beleid niet beter gewaarborgd is wanneer besluitvorming plaats–
vindt in overleg tussen deze gemeenten en de centrumgemeente.
Wellicht zou daarmee ook de aanwijzingsbevoegdheid van de minister
ten aanzien van dit overleg kunnen vervallen.

Ten aanzien van de ambulante verslavingszorg vroegen de leden van
de D66-fractie nog of er geen relatie gelegd zou moeten worden tussen
het intergemeentelijke overleg en de afstemming met andere financiers
van de verslavingszorg. Onder verwijzing naar de brief van de Neder–
landse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg van 20 april
1993 vroegen zij of artikel 4 daartoe voldoende waarborgen biedt.
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De leden van de D66-fractie vroegen of het geregelde in het vierde lid
ten aanzien van de HALT-voorziening niet nog enigszins gedereguleerd
zou kurmen worden. Het was deze leden nog onvoldoende duidelijk
waarom ook beslissingen over de organisatie van de HALT-voorzieining
slechts genomen kunnen worden in overeenstemming met het Openbaar
Ministerie.

In het kader van de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en de
HALT-voorziening worden centrumgemeenten aangewezen, die overleg
moeten voeren met de andere gemeenten in de regio. Volgens het
wetsvoorstel zullen deze centrumgemeenten «na» overleg met de andere
gemeenten besluiten nemen. De leden van de SGP-fractie vroegen de
regering of hiermee de positie van de andere gemeenten in de regio wel
voldoende is gewaarborgd. Verdient een bepaling dat besluiten genomen
worden «in» overleg met de andere gemeenten in de regio geen
voorkeur?

De leden van de GPV-fractie vroegen een toelichting op het voorstel
een aantal centrumgemeenten aan te wijzen. In verband met de
onzekerheid over de regionale indeling van Nederland in de toekomst
konden zij instemmen met deze procedure. Op termijn kan echter niet
volstaan worden met aanwijzing van een beperkt aantal gemeenten op
basis van gegroeide verhoudingen. Op grond van welke criteria zullen de
centrumgemeenten worden aangewezen? Waarom wordt de beslissings–
bevoegdheid bij de centrumgemeenten gelegd en niet bij de gezamen–
lijke gemeenten in de regio?

Wat wordt precies bedoeld met de eis dat voorzieningen voor
maatschappelijke opvang toegankelijk zijn voor een ieder die in
Nederland woont? Wordt hiermee slechts aangegeven dat er voorzie–
ningen kunnen zijn met een landelijk werkgebied? Zo ja, waarom wordt
dat dan niet gezegd? Of wordt impliciet als extra eis gesteld dat voorzie–
ningen met een iandelijk werkgebied voor ieder toegankelijk moeten zijn?

Artikel 5

De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met het voornemen
dat bij de uitwerking van het verdeelstelsel als een van de uitgangs–
punten het voorkomen van té grote herverdeeleffecten wordt gehan–
teerd. Deze zinsnede echter lijkt voor meerdere interpretaties vatbaar.
Kan de regering uiteenzetten welke achteruitgang in financiële middelen
zij aanvaardbaar acht. Is reeds aan te geven voor een aantal grote,
middelgrote en kleine gemeenten welke wijzigingen zich bij inwerking–
treding van deze wet kunnen voordoen, zo vroegen deze leden. Zal
uitbreiding van de reikwijdte van de wet en daarmee ook uitbreiding van
het fonds (bijvoorbeeld met de WSW-gelden) betekenen dat ook een
nieuwe achterstandsindicator moet worden toegepast. Zij wensten in dit
verband nog een antwoord op het voorstel van de Raad voor de gemeen–
tefinanciën om vooraf een gevoeligheidsanalyse uit te voeren.

Het was de leden van de D66-fractie opgevallen dat ten opzichte van
het ontwerp-wetsvoorstel het eerste lid is gewijzigd. De woorden «met
inachtneming van artikel 185 van de Gemeentewet» zijn daarin komen te
vervallen. Deze leden vroegen of daarmee ook materieel een verandering
in dit artikel is aangebracht. Zal aan gemeenten voor 1 oktober vooraf–
gaande aan het begrotingsjaar duidelijkheid worden verschaft ten
aanzien van de hoogte van de bijdrage voor het beleid van sociale
vernieuwing? Deze leden merkten daarbij op dat 1 oktober echt een
uiterste datum is. Het zou hun voorkeur hebben wanneer gemeenten op
een eerder moment in het jaar duidelijkheid zou worden gegeven.
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Artikel 7

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom de reservering op
maximaal 30 procent gesteld is en niet op een ander percentage?

Artikel 8

Gemeentebesturen dienen jaarlijks verslag uit te brengen over de
besteding van de bijdrage sociale vernieuwing. Dat verslag moet op
grond van het tweede lid worden ingericht overeenkomstig een door de
Minister van Binnenlandse Zaken vast te stellen model. De leden van de
D66-fractie riepen in herinnering dat er in een eerdere fase sprake was
van een zeer omvangrijk verslagmodel. Ging het hier om een aanzienlijk
eenvoudiger verslagmodel? Kan de Kamer kennis nemen van dit model?

Artikel 21

De leden van de PvdA-fractie vroegen een toelichting op de opmer–
kingen van de VNG dat zij deze bepaling een bedreiging achtten voor de
ontwikkeling van de sociale pensions. Naar de mening van de VNG moet
als uitgangspunt worden gehanteerd dat slechts voorzieningen die tot nu
toe door WVC zijn gefinancierd en waar meer dan 12 uur zorg en
hulpverlening geboden wordt, als voorliggende voorzieningen zijn aan te
merken. Is het niet zo dat juist door deze bepaling de exploitatielasten
voor de pensions in gevaar komen, zo vroegen deze leden.

De regeling met betrekking tot de maatschappelijke opvang riep nog
vragen op bij de leden van de D66-fractie. Deze leden vreesden dat door
de huidige formulering van artikel 21, in samenhang met artikel 12 van
het Uitvoeringsbesluit sociale vernieuwing door een aantal gemeenten in
gang gezette ontwikkelingen op het terrein van de maatschappelijke
opvang gefrustreerd zullen worden. Zij doelden hiermee op sociale
pensions waarbij gekozen is voor een methodiek waarbij de cliënt zijn
bijstandsuitkering kan behouden en een eigen bijdrage betaalt. Het
voorgestelde artikel 21 maakt het gemeenten onmogelijk op deze weg
verder te gaan. Dit terwijl er aan deze methodiek belangrijke voordelen
zijn verbonden. Deze leden verwezen daarvoor naar de brief van de
gemeente Amsterdam aan de Minister van Binnenlandse Zaken van 17
maart 1993.

Artikel 23

Wordt in het eerste lid gedoeld op artikel 2 van het concept-Uitvoe–
ringsbesluit, zo vroegen de leden van de CDA-fractie.

Artikel 28

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering naar de reactie op
het voorstel van de VNG om nu al in de wet een heldere procedure vast
te leggen voor de overgang in 1999 van het fonds sociale vernieuwing
naar het Gemeentefonds.

Het was de leden van de D66-fractie opgevallen dat het standpunt van
de regering ten aanzien van de opname van een horizonbepaling bij dit
wetsvoorstel een heel ander is dan ten tijde van de publicatie van het
concept-wetsvoorstel. Toen was de regering van mening dat aan de
opname van een horizonbepaling overwegende bezwaren verbonden zijn.
In de eerste plaats werd er op gewezen dat dit het feit zou miskennen
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dat ook al zou de financiering van het sociale-vernieuwingsbeleid door
middel van het Gemeentefonds geregeld zijn, er toch een wet sociale
vernieuwing noodzakelijk zal zijn. In de wet is immers meer geregeld dan
alleen de financiering, merkte de regering op op bladzijde 23 van de
concept-memorie van toelichting. Daarbij werd gewezen op onder meer
de participatiebepaling en de dereguleringsbepalingen. Een horizonbe–
paling deed voorts volgens de regering geen recht aan het specifieke
karakter van het wetsvoorstel, waarin ook de betrokkenheid van de rijks–
overheid bij het beleid van sociale vernieuwing tot uitdrukking komt. De
leden van de D66-fractie zouden graag uitvoeriger beargumenteerd zien
waarom de regering nu over deze bezwaren heen is gestapt.

De voorzitter van de commissie,
Van Houwelingen

De griffier voor dit verslag,
De Vries
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