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23052 Tijdelijke bepalingen ter stimulering en
bekostiging van sociale vernieuwing (Tijdelijke
wet stimulering sociale vernieuwing)

C Herdruk ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 27 juli 1993

Bij Kabinetsmissive van 23 juli
1993, no. 91.010608, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een nota van wijziging op
het wetsvoorstel Invoeringswet
herinrichting Algemene Bijstandswet
(Tweede Kamer vergaderjaar
1991-1992, 22 614, nrs.1-2), met
toelichting.

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 16 september 1993

Blijkens mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van 23 juli
1993, nr. 91.0010608, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake de bovenvermelde
nota van wijziging rechtstreeks aan
mij te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 27 juli 1993, nr.
W12.93.0343. bied ik U hierbij aan.

Aan de Raad is een nota van
wijziging op het Invoeringswets–
voorstel ter advisering voorgelegd.
Het kabinet is echter tot het oordeel
gekomen dat invoering van de
beoogde decentralisatie van de
vrijlatingsbepalingen in de ABW,
IOAW en IOAZ door middel van een
nota van wijziging op het voorstel
van wet Tijdelijke wet stimulering
sociale vernieuwing de meeste
garanties biedt op snelle invoering.
Aangezien het voorstel de invoering
betreft van een nieuw instrument
dat, ook blijkens de reactie van de
gemeenten, van groot belang kan
zijn voor een effectief uitstroom–
beleid, hecht het kabinet sterk aan
een snelle invoering. Beleidsinhou–
delijk sluit het voorstel bovendien
zeer nauw aan bij doel en
vormgeving van het voorstel van wet.

Het kabinet heeft om die reden
ook in de nota van wijziging die bij
de Raad van State aanhangig is
gemaakt voorgesteld om het
benodigde incentive-budget toe te
voegen aan het Fonds Sociale
Vernieuwing.
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1. Het overgangsrecht als
opgenomen in het wetsvoorstel geldt
krachtens de thans voorgestelde
bepalingen niet voor de onderhavige
afschaffing van de vrijlatingsre–
geling. Dat wil zeggen dat de garan–
tietermijn en de overbruggings–
toeslag niet van toepassing zijn. Wel
wordt ervan uitgegaan dat de
gemeenten een eigen overgangssys–
tematiek ontwikkelen (Algemeen
gedeelte van de toelichting) doch nu
hierover niets is bepaald, staat het
de gemeente vrij om dat niet te
doen. Naar het oordeel van de Raad
van State dient uit hoofde van
rechtszekerheid te worden gemoti–
veerd waarom de keuze is gemaakt
de vaststelling van het overgangs–
recht - voortvloeiende uit op basis
van centrale regelgeving verkregen
rechten - over te laten aan de
gemeenten. In elk geval ware in de
nota van wijziging een wettelijke
opdracht op te nemen tot het
vaststellen van een overgangsre–
geling. Wellicht zal de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten bereid
worden gevonden in dit kader een
modelverordening te ontwerpen.

2. Daar waar in de toelichting
wordt gesproken over het gemeen–
telijk beleid en de daaruit voort–
vloeiende regels mag de Raad veron–
derstellen dat steeds wordt gedoeld
op door burgemeester en
wethouders vast te stellen richtlijnen
en niet op verordeningen. In dit
verband ware de term gemeentelijk
recht niet te gebruiken.

Als gevolg van de inpassing van de
nota van wijziging in het
wetsvoorstel Tijdelijke wet stimu–
lering sociale vernieuwing zijn de
tekst en toelichting daaraan
aangepast. De nota van wijziging zal
door de minister van Binnenlandse
Zaken, mede namens de staatssecre–
taris van Financiën en ondergete–
kende, bij de Tweede Kamer worden
ingediend.

Het advies van de Raad van State
geeft mij overigens, met inacht–
neming van het voorgaande,
aanleiding tot de volgende opmer–
kingen.

1. De Raad is van oordeel dat uit
hoofde van de rechtszekerheid dient
te worden gemotiveerd waarom in
afwijking van het aanvankelijk
voorgestelde overgangsrecht, de
keuze gemaakt is om de vaststellmg
van het overgangsrecht over te laten
aan gemeenten. De toelichting is
overeenkomstig deze aanbeveling
aangepast. De Raad beveelt voorts
aan om in de nota van wijziging in
ieder geval een wettelijke opdracht
tot het treffen van een overgangsre–
geling op te nemen. In de tekst van
de nota van wijziging is deze aanbe–
veling niet overgenomen, daar het
kabinet van oordeel is dat een
dergelijk dwingend voorschrift zich
niet verdraagt met het streven om
gemeenten meer eigen verantwoor–
delijkheid te geven. Daarbij is
overwogen dat bij decentralisatie de
ruimte die gemeenten wordt gelaten
om tot een eigen beleid te komen,
niet moet worden opgevuld met
centrale regels. Bovendien zou het
voorschrijven van een plicht om in de
gemeentelijke incentive-regels een
overgangsrecht te treffen inhoudelijk
slechts van beperkte betekenis zijn.
Slechts bij een volledige genor–
meerde invulling heeft een dergelijke
bepaling materïeel nut. Een volledig
genormeerde invulling, ook ingeval
de gemeente reeds eigen incentive–
regels heeft toegepast, druist in
tegen de decentralisatiegedachte.

2. Overeenkomstig het advies is
de tekst van de nota van wijziging
aangepast.

Terecht wijst de Raad van State
erop dat gemeentebesturen hun
stimuleringsbeleid met incentives in
richtlijnen kunnen vastleggen Daar
geen sprake hoeft te zijn van een
gemeentelijke verordening is in de
toelichting de term gemeentelijke
recht vervangen door gemeentelijke
beleidsregels c.q. incentive-regels.
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3. Bij de bespreking van het
onderdeel van het advies van de
Raad voor de Gemeentefinanciën
(advies van 18 maart 1993) dat
betrekking heeft op de krappe
bemeting van de voor de invoering
uitgetrokken middelen van 20
miljoen gulden stelt de toelichting
dat het hier slechts een eenvoudige
administratief-technische omzetting
betreft (algemeen gedeelte van de
toelichting). Naar het oordeel van de
Raad zal de invoering van het nieuwe
beleid aanzienlijk meer omvatten. Te
denken valt allereerst aan de ontwik–
keling van een eigen gemeentelijk
beleid met de daarbij behorende
richtlijnen en voorlichting, maar
daarnaast aan een omzetting op
individuele basis die terstond admini–
stratieve consequenties heeft, in vele
gevallen vooruitlopend op herziening
van de uitkeringsbedragen, waarvoor
immers in het wetsvoorstel een
overgangsregeling is getroffen. De
aangegeven passage in de
toelichting ware uit te breiden.

4. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft in
overweging de nota van wijziging
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

3. Overeenkomstig het advies van
de Raad is in de toelichting nader
uiteengezet welke werkzaamheden
aan de invoering van de voorgestelde
wijzigingen verbonden zijn.

4. De redactionele suggesties van
de Raad zijn in de tekst verwerkt.

De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W12.93.0343 van de Raad
van State van 27 juli 1993

- Bij het verwijzen naar parlemen–
taire stukken ware aanwijzing 219,
tweede lid, van de Aanwijzingen voor
de regelgeving (Ar) in acht te nemen.

- Bij het aanhaien van een
regeling met citeertitel ware
aanwijzing 86 Ar in acht te nemen.

, - In onderdeel G, eerste zin, ware
de zinsnede «Aan het einde van» te
vervangen door: In.
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