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

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 december 1993

In aanvulling op mijn brief van 7 december 1993, zie bijlage A, en in
reactie op uw verzoek van 7 december 1993 (zie bijlage B) nader geïnfor–
meerd te worden naar aanleiding van enige bij uw Kamer ontvangen
brieven ter zake van het voorstel voor een Tijdelijke wet stimulering
sociale vernieuwing bericht ik u het volgende. Het betreft brieven van de
gemeenten Assen en Emmen, van de Banenpool/JWG Nederland en van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voordat ik een reactie geef op deze brieven wil ik in het algemeen stil
staan bij de wijze van verdelen van de middelen en de daarbij opgetreden
herverdeeleffecten. Zoals u uit de stukken duidelijk is geworden, is
gekozen voor een verdeling van de middelen op basis van objectieve
maatstaven die een zo goed mogelijke aansluiting hebben met de mate
waarin gemeenten te maken hebben met maatschappelijke achterstanden.
Met deze wijze van verdelen wordt beoogd de middelen daar te laten
neerslaan waar die achterstanden het grootst zijn. Dit betekent dat vanaf
het begin duidelijk is geweest dat er herverdeeleffecten zouden optreden.
Omdat ook ik mij bewust ben van de problemen die al te grote herverdeel–
effecten met zich brengen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de
wijze waarop de middelen tot nu toe werden verdeeld. Voorts is daarbij
uitgegaan van de gangbare norm dat herverdeeleffecten niet groter
mogen zijn dan 1% van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Zowel de VNG als de Raad voor de gemeentefinanciën (Rgf) hebben in
hun adviezen bij het wetsvoorstel aangegeven een beperking van de
herverdeling acceptabel te vinden. De Rgf heeft daarbij een voorbehoud
gemaakt omdat in de berekeningen voor een deel van vrij oude gegevens
was uitgegaan. Daaraan is door de Rgf wel toegevoegd dat bij een
verdere ontwikkeling van het acherstandscriterium nieuwe herverdeel–
effecten op voorhand niet behoeven te worden uitgesloten.

Tenslotte is van belang dat er ten opzichte van de uitkering over 1993
landelijk gezien een negatief herverdeeleffect van ca. f 5 mln. optreedt,
terwijl er een positief herverdeeleffect van ca. f 60 mln. is. Ik ben mij ervan
bewust dat dit voor individuele gemeenten niettemin een forse achter–
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uitgang kan betekenen. In die gevallen waarin achteraf gebleken is dat de
herverdeeleffecten als gevolg van specifieke factoren toch de grens van
1% van de algemene uitkering te boven gaan zal ik, zoals ik heb aange–
geven in mijn brief van 7 december jl., voor 1994 een voorziening treffen
om dit effect terug te brengen naar maximaal 1% van de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds.

Voor een reactie op de brief van de VNG van 17 november 1993 verwijs
ik kortheidshalve naar mijn brief van 7 december jl.

De brief van Banenpool/JWG Nederland sluit bij de brief van de VNG
aan. Wat de raming van de uitvoeringskosten JWG betreft wil ik er op
deze plaats nogmaals op wijzen dat de wijze waarop die berekeningen
hebben plaatsgevonden reeds in juni 1993 aan de gemeenten is meege–
deeld in het kader van de mededelingen aan gemeenten ter zake van
mutaties in het Gemeentefonds (de junicirculatie). Na het besluit van de
Tweede Kamer de uitvoeringskosten JWG op te nemen in het fonds
sociale vernieuwing is uitgegaan van dezelfde begrotingsbedragen. Ik
breng u daarbij nog nadrukkelijk onder de aandacht dat de extra toename
in het aantal JWG-ers niet heeft geleid tot een extra uitname uit het
Gemeentefonds, namelijk de extra besparingen op het gemeentelijk
aandeel bijstandsuitkeringen. Met andere woorden, voor een beoordeling
van het totale beeld moet een relatie worden gelegd met de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds. Daarin zijn besparingen te vinden die
kunnen worden ingezet voor dit beleidsterrein. Het betreft een bedrag van
ca. f 10 mln. in 1994, oplopend tot ca. f 20 mln. in 1998. In het algemeen
kunnen deze besparingen toereikend worden geacht voor de bekostiging
van dit beleid.

Wat het bij de brief van Banenpool/JWG Nederland gevoegde reken–
voorbeeld betreft is het volgende van belang. Het feit dat in het Wester–
kwartier twee gemeenten geconfronteerd worden met een negatief
herverdeeleffect is, naast het feit dat deze twee gemeenten voorheen als
centrumgemeenten middelen ontvingen die nu aan alle gemeenten
worden toegedeeld, vooral het gevolg van het verdelen van de
beschikbare middelen op basis van objectieve verdeelmaatstaven. Deze
herverdeeleffecten blijven ruim onder de norm van 1% van de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds.

Overigens wordt in het rekenvoorbeeld bij de berekening van de kosten
voor JWG uitgegaan van de kosten zoals die tot nu toe zijn gemaakt. Daar
staat echter tegenover, zoals hierboven uiteen is gezet, dat er een relatie
gelegd kan worden met de niet-uitgenomen gelden uit het Gemeente–
fonds.

Ook in de brieven van de gemeente Assen en de gemeente Emmen
worden deze onderdelen van het sociale-vernieuwingsbeleid in relatie tot
de verdeling van de middelen aan de orde gesteld.

Ten aanzien van het onderdeel JWG verwijs ik naar hetgeen ik daarover
heb opgemerkt in mijn brief van 7 december jl. en het hierboven gestelde
in reactie op de brief van Banenpool/JWG Nederland.

De herverdeeleffecten voor de gemeente Assen blijven onder de
gehanteerde norm van 1% van de algemene uitkering uit het Gemeente–
fonds.

Ik ben mij ervan bewust dat zich bij de financiering van het minderhe–
denbeleid een knelpunt kan voordoen. In de zomer van 1992 is met de
gemeenten afgesproken dat deze middelen in het fonds sociale
vernieuwing zouden worden opgenomen. De betreffende gemeenten zijn
daarmee akkoord gegaan in de verwachting dat de herverdeeleffecten
daarvan gering zouden zijn. In een aantal gevallen, zeven in totaal, blijkt
dat echter niet het geval te zijn en voor die gemeenten zal dan ook een
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oplossing gezocht worden. De gemeente Assen behoort niet tot die groep
gemeenten.

Voor de structurele bekostiging van de banenpoolplaatsen zijn met
name de uitkeringsgelden, de inleenvergoeding en de bijdrage van het
RBA van belang. De startgelden, die aan het fonds sociale vernieuwing
zijn toegevoegd, zullen in de praktijk worden ingezet voor bemiddelings–
kosten bij nieuwe plaatsingen en kunnen, indien nodig, worden
aangewend ter dekking van de dan nog overblijvende kosten.

Ten aanzien van het door de gemeente Assen gestelde onder het kopje:
«Algemene beginselen van behoorlijk bestuur» merk ik het volgende op.
Het in die passage genoemde percentage van 30% verschil met de te
verwachten uitkering is mijns inziens onjuist. In 1994 ontvangst Assen
f 144 382 minder dan in 1993, waarbij de bijdrage voor bijzondere controle
en JWG zijn herleid tot individuele gemeenten. Indien rekening wordt
gehouden met de beëindiging van de bijdrage stimulering minderheden is
dit nadeel slechts f 3 306 of 0,01% van de algemene uitkering.

Bij brief van 22 oktober is alle gemeenten een indicatie verstrekt van de
te verwachten uitkering voor 1994. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat
uw Kamer het wetsvoorste! nog moest behandelen. Tevens is een
voorbehoud gemaakt in verband met de goedkeuring van de begrotingen.
Hoewel ook ik gaarne de gemeenten, conform het Bestuursakkoord, voor
1 oktober hierover had geïnformeerd, heb ik toch gemeend hiermede te
moeten wachten totdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel had
behandeld. Niet uitgesloten kon immers worden dat die behandeling nog
tot wijzigingen zou leiden. Dat bleek ook inderdaad het geval te zijn,
bijvoorbeeld ten aanzien van het onderdeel JWG.

Wat het voorstel betreft om een overgangsregime te ontwerpen ben ik
van mening dat dat in dit geval niet noodzakelijk is. Voor die gemeenten
waarbij de herverdeeleffecten de 1% van de algemene uitkering te boven
gaan zal ik voor 1994 een oplossing zoeken. Voor de overige gemeenten
blijven die onder die 1% en daarmee is mijns inziens een overgangs–
regime niet noodzakelijk. Temeer niet daar deze wet slechts drie jaar zal
gelden. Bovendien waren de effecten van de verdeling van de apparaats–
kosten JWG al vanaf juni bij de gemeenten bekend. Het feit dat de gelden
t.b.v. stimulering minderheden, waaronder zigeuneropvang slechts voor
drie jaren werden verstrekt en dus in 1994 zouden aflopen was al veel
eerder bekend. Dat betekent dat de betreffende gemeenten hiermee bij de
beleidsontwikkeling al geruime tijd rekening hadden kunnen houden.

Ook voor de gemeente Emmen geldt dat de herverdeeleffecten onder
de 1% van de algemene uitkering blijven. Voor een reactie op de kwesties
JWG en Banenpool verwijs ik kortheidshalve naar mijn brief van 7
december jl. en het hierboven gestelde.

Wat het door deze gemeente gedane voorstel voor berekening van JWG
en Banenpool betreft merk ik op dat de loonkosten op basis van decla–
raties worden vergoed. Uitvoeringskosten worden in het algemeen bij
voorkeur vergoed via het Gemeentefonds. In dit geval is besloten die te
vergoeden via het fonds sociale vernieuwing, omdat daarmee een betere
allocatie van middelen plaatsvindt. Deze middelen worden verdeeld op
basis van objectieve maatstaven, m.n. het aantal mensen met een laag
inkomen en het aantal uitkeringsgerechtigden. Het voorstel van de
gemeente Emmen gaat aan deze gegevenheden voorbij.

Voor een reactie op de brief van de VNG van 6 december 1993 verwijs ik
kortheidshalve naar mijn brief van 7 december jl. Hieraan wil ik nog het
volgende toevoegen. In juni 1992 is met de gemeenten die middelen
ontvingen voor «stimulering minderheden» (de zg. zigeuneropvang–
gemeenten) overeen gekomen dat dit beleid ingebed zal worden in de
sociale vernieuwing. Bij brief van 5 juni 1992, nr. DCM92/714, zijn de
gemeenten daarover geïnformeerd. In die brief werd tevens nog eens het
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regeringsstandpunt ten aanzien van deze middelen herhaald. Daarin is
duidelijk aangegeven dat de middelen slechts voor drie jaren beschikbaar
werden gesteld. Het laatste uitkeringsjaar zou 1994 zijn. De betreffende
gemeenten hebben dus ruim de tijd gehad zich voorte bereiden op een
nieuwe situatie. Zoals ik reeds meermalen heb aangegeven zal voor 1994
voor die gemeenten die met een negatief herverdeeleffect van meer dan
1% van de algemene uitkering worden geconfronteerd eenmalig een
oplossing worden gezocht. Meer lijkt mij, gezien de achtergrond en de
geschiedenis van dit beleid en het feit dat de wet slechts drie jaar van
kracht zal zijn, niet noodzakelijk.

Tenslotte voldoe ik gaarne aan het mondelinge verzoek een nadere
toelichting te geven op de strekking van artikel 38 van het wetsvoorstel. In
dat artikel is naast de inwerkingtredingsdatum ook de expiratiedatum van
het wetsvoorstel opgenomen. Zoals u bekend is, is het kabinet
voornemens de middelen van het fonds sociale vernieuwing met ingang
van 1 januari 1997 over te hevelen naar het Gemeentefonds. Op dat
moment kan het wetsvoorstel in de huidige vorm worden ingetrokken.
Om nu te voorkomen da er een vacuüm zou ontstaan indien, om welke
redenen dan ook de datum van 1 januari 1997, niet kan worden gehaald, is
in dit artikel de voorziening opgenomen dat er dan een wetsvoorstel tot
wijziging van dit artikel bij de Staten-Generaal moet zijn ingediend. Dat
betekent dat de Tweede èn de Eerste Kamer betrokken zullen zijn bij een
eventuele verlenging van de werkingsduur van het wetsvoorstel.

Ik vertrouw dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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BIJLAGE A Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 1993

Voorstel voor een Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing

Naar aanleiding van de brief van 17 november 1993, kenmerk
MAV/310383, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de
Eerste Kamer, waarvan ik een afschrift heb ontvangen, constateer ik dat
met name het onderdeel Jeugdwerkgarantiewet aanleiding kan geven tot
misverstanden.

Ook gaat de VNG in op herverdeeleffecten voor zeven gemeenten die
voorheen een stimuleringsbijdrage minderheden ontvingen.

JWG

De VNG vindt dat voor het onderdeel uitvoeringskosten JWG te weinig
middelen worden overgedragen aan het Fonds sociale vernieuwing. Als
gevolg van de oplopende jeugdwerkloosheid zou een tekort ontstaan van
f 14,4 miljoen in 1994, oplopend tot f 40 miljoen in 1998.

Allereerst merk ik op dat het eventuele tekort aan middelen voor de
uitvoering van de JWG losstaat van de invoering van het voorstel voor
een Tljdelijke wet stimulering sociale vernieuwing. Immers, het gaat om
de voeding van het Fonds sociale vernieuwing, en die kan door een
begrotingswijziging worden aangepast. Niettemin wil ik hier, mede
namens de bewindslieden van SZW, de volgende toelichting geven.

De gevolgen van de invoering van de JWG voor de gemeentelijke
bijstandslasten en de uitvoeringskosten JWG zijn uitgebreid aan de orde
geweest in het kader van de (schriftelijke) behandeling van het voorstel
van wet JWG. Voor de laatste relevante raming wordt verwezen naar de
toelichting op de derde nota van wijziging JWG (Kamerstukken II
1990/1991, 21 352, nr. 15). Het betrof een raming die is opgesteld in het
laatste kwartaal van 1990 (begroting 1991). De gevolgen voor het
Gemeentefonds zijn op die ramingen gebaseerd. Voor de jaren 1992 en
1993 ging het daarbij uitsluitend om de besparingen op de gemeentelijke
bijstandslasten. Vanaf 1994 zouden die besparingen worden gesaldeerd
met de uitvoeringskosten JWG, waarbij nog de oorspronkelijke f 1 800 per
geplaatste JWG'er van toepassing was. Het kabinet heeft met deze wijze
van raming aangesloten bij de afspraak in het Bestuursakkoord Rijk-VNG
dat de effecten van rijksbeleid op de gemeentelijke bijstandslasten
worden gecompenseerd. Verdere autonome ontwikkelingen in de bijstand
- ontwikkelingen die optreden na het ramingsmoment - leiden conform
de afspraak, niet tot compensatie.

Ik onderken dat er als gevolg van de oplopende jeugdwerkloosheid druk
kan ontstaan op de uitvoering van de JWG. Dat vertaalt zich ook in
financiële consequenties voor gemeenten.

Ik ben evenwel anders dan de VNG van mening, dat er geen sprake is
van een financieel gat.

Ik heb daarvoortwee redenen.

In de eerste plaats gaat de VNG door het hanteren van foute vooronder–
stellingen abusievelijk uit van een te hoog aantal JWG-ers in 1994 en
1998. In de begroting van het ministerie van SZW voor het jaar 1994 wordt
het actuele volume van 17 050 vermeld. Voor 1998 wordt een volume van
35.600 geraamd. Als de berekeningswijze van de VNG wordt gehanteerd
zou de «noodzakelijke overheveling» op basis van deze aantallen in 1994
f 42,6 miljoen (17 050 maal f 2500) bedragen en in 1998
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f 89,0 miljoen (35 600 maal f 2500). Daarmee is het door de VNG veronder–
stelde «gat» teruggebracht tot f 6,9 miljoen in 1994 en f 18,9 miljoen in
1998.

In de tweede plaats moeten ook in de afweging worden betrokken de
besparingen in verband met de vrijvallende uitkeringslasten van jongeren
doordat zij niet langer in aanmerking komen voor een Rww-uitkering. De
oorspronkelijke raming uit het laatste kwartaal van 1990 heeft ertoe geleid
dat het 10% gemeentelijk aandeel in de vrijvallende Rww-uitkeringen over
een reeks van jaren wordt uitgenomen uit het Gemeentefonds.

Voor de berekening van de uitname uit het Gemeentefonds heeft nadien
geen bijstelling plaatsgevonden in verband met conjuncturele ontwikke–
lingen in de jeugdwerkloosheid. De toename van het aantal JWG'ers op
grond van de autonome ontwikkelingen heeft geen aanleiding gegeven
tot een grotere uitname uit het Gemeentefonds.

Bij de door de VNG opgevoerde toename van het aantal JWG'ers leidt
dit ertoe dat ongeveer om en nabij f 10 miljoen in 1994 oplopend tot om
en nabij f 20 miljoen in 1998, niet wordt uitgenomen.

Overigens is in de bestaande situatie de bepaling van toepassing, dat
uitvoeringskosten uitsluitend kunnen worden gedeclareerd voor feitelijk
geplaatste jongeren. Gelet op het hoge percentage zogenaamde
«leegloop» dat zich thans nog voordoet zal dit betekenen, dat voor een
groot deel van de jongeren met wie een dienstbetrekking is gesloten geen
vergoeding voor uitvoeringskosten kan worden gedeclareerd. Dit nadeel
voor de gemeenten ten aanzien van de uitvoeringskosten doet zich binnen
het regime van het Fonds sociale vernieuwing niet voor.

Samenvattend kom ik tot de conclusie, dat, gezien de bovenstaande
herberekening en de afspraken in het Bestuursakkoord Rijk-VNG, de
plussen en de minnen als gevolg van de ontwikkeling in de jeugdwerk–
loosheid redelijk met elkaar in evenwicht zijn.

Stimuleringsgelden minderheden

In haar bovengenoemde brief van 17 november 1993 vraagt de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten tevens aandacht voor negatieve
herverdeeleffecten van het Fonds sociale vernieuwing die de marge van
1% van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds overschrijden. Het
betreft 7 gemeenten (zie bijlage 2) die tot in 1993 een stimuleringsbijdrage
minderheden ontvingen. Deze herverdeeleffecten zijn niet onderkend bij
het herverdeelonderzoek. Reden daarvan is dat bij het herverdeel–
onderzoek een geconstrueerde verdeling als vergelijkingsbasis is
gehanteerd, vanwege de ongelijkmatige spreiding van de middelen en de
toekenning aan min of meer tijdelijke projecten. Pas bij vergelijking van de
doeluitkering met de feitelijke uitkering die de betreffende gemeenten in
1993 ontvangen, is dit naar voren gekomen.

Bij vier van deze gemeenten is het herverdeeleffect toe te schrijven aan
de bijdrage voor zigeuneropvang. De regering heeft in de nota «Rijks–
beleid ten aanzien van gelegaliseerde buitenlandse zigeuners 1992-1994»
(Tweede Kamer 1991-1992, 22 440, nrs. 1 en 2) al te kennen gegeven dat
deze bijdrage in 1995 komt te vervallen. Met de betrokken gemeenten is
afgesproken, dat de middelen in 1994 onderdeel uit zullen maken van de
doeluitkering sociale vernieuwing. Gezien de verplichtingen die het rijk
nog heeft voor 1994 acht ik het noodzakelijk deze gemeenten in 1994 een
extra bijdrage te verschaffen, zodanig dat de financiële achteruitgang van
deze gemeenten als gevolg van de overgang naar een bijdrage uit het
Fonds sociale vernieuwing wordt teruggebracht tot 1% van de algemene
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uitkering uit het Gemeentefonds. Deze bijdrage zal op dezelfde wijze als
de doeluitkering sociale vernieuwing besteed en verantwoord kunnen
worden. Ik ben voornemens deze voorziening, bij wijze van overgangs–
regeling, ooktoe te passen op de overige drie gemeenten.

Omdat het een eenmalige bijdrage betreft, kan op grond van artikel
237b van de Gemeentewet volstaan worden met een ministeriële
uitkeringsregeling.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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BIJLAGE B Aan de Minister van Binnenlandse Zaken

's-Gravenhage, 7 december 1993

Zoals U bekend is, heeft de commissie Binnenlandse Zaken het
wetsvoorstel Tljdelijke Wet sociale vernieuwing (kamerstuk 23 052) in
behandeling.

Alvorens tot openbare behandeling van het wetsvoorstel over te gaan,
zou de commissie gaarne een reactie krijgen op een aantal brieven die zij
heeft ontvangen. Deze brieven zijn volledigheidshalve bijgevoegd. Naast
Uw reactie wil zij graag vernemen welke oplossingen U voornemens bent
te kiezen voor de in de brieven aangedragen problemen.

De commissie zal het op prijs stellen Uw reactie op de brieven uiterlijk
donderdag 9 december te ontvangen, zodat het wetsvoorstel nog op 14 of
15 december 1993 kan worden behandeld.

De griffier van de commissie,
Marianne Hordijk
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